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Základní údaje

A)
Firma:

MERO ČR, a.s.

Právní forma:

akciová společnost

Sídlo:

Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou

Datum vzniku:

1. ledna 1994

Akcionář:

Česká republika – Ministerstvo financí (100 %)

Základní kapitál:

8 430 921 tis. Kč

IČ:

60193468

DIČ:

CZ60193468

Předmět podnikání (dle výpisu z OR):
-

výroba,
instalace,
opravy
a telekomunikačních zařízení

elektrických

strojů

a

přístrojů,

elektronických

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

-

projektová činnost ve výstavbě

Společnost byla založena dle českého práva a obchodního zákoníku a je zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334.
Majetkové účasti:
Název společnosti:

MERO Germany GmbH

Sídlo:

MERO-Weg 1, Vohburg an der Donau, SRN

Podíl MERO ČR, a.s.,
na základním kapitálu:

271 349 tis. Kč (100%)

Rozhodující předmět činnosti:
-

provoz a údržba ropovodu IKL na území SRN

-

výstavba ropovodu na území SRN

-

přeprava a skladování ropy

-

poskytování telekomunikačních služeb na území SRN
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Společnost dále vlastní 5% obchodní podíl ve společnostech DeutscheTransalpine Oelleitung
GmbH, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H, Societá Italiana per I`Oleodotto
Transalpino S.p.A., společně označovaných jako skupina TAL (transalpine pipeline).
Hlavní činností skupiny TAL je provozování ropovodu TAL na území Itálie, Rakouska a SRN.
Názvy a sídla společností:

Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH
Paul-Wassermann-Straße 3, 81829 München, SRN
Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H
Kienburg 11, 9971 Matrei in Osttirol, Rakousko
Societá Italiana per I`Oleodotto Transalpino S.p.A.
Via Muggia 1, 34018 San Dorligo della Valle, Itálie

Podíl MERO ČR, a.s.,
na základním kapitálu:

37 071 tis. Kč (5%)

Rozhodující předmět činnosti:
- provoz a údržba ropovodu TAL na území SRN, Rakouska, Itálie
- provoz a údržba námořního terminálu v Itálii
- přeprava a skladování ropy

MERO ČR, a.s. (mezinárodní ropovody), vlastník a provozovatel české části ropovodu Družba
a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností
zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. Oba ropovody vstupují do
Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves, kde je celkem 17 ropných nádrží s celkovou
skladovací kapacitou 1 675 000 m3.
MERO ČR, a.s., vznikla k 1. lednu 1994 sloučením PETROTRANS, a.s., Kralupy nad Vltavou
a MERO IKL, a.s., Kralupy nad Vltavou. Spojením těchto subjektů byly provoz ropovodu
Družba a tehdejší výstavba ropovodu IKL začleněny do jednoho celku.
MERO ČR, a.s., byla certifikována renomovanou společností DNV Czech Republic s.r.o., dle
norem ISO 9001 (systém managementu kvality), ISO 14001 (systém environmentálního
řízení) a OHSAS 18001 (systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Tyto systémy
byly následně rozšířeny o požadavky normy ISO/IEC 27001, zabývající se problematikou
zajištění informační bezpečnosti. Ve snaze snižovat energetickou náročnost, byla později
společnost MERO ČR, a.s. dále certifikována dle ISO 50001:2011. Certifikaci provedla česká
akreditovaná certifikační společnost - T Cert, s.r.o. Všech pět systémů tvoří Integrovaný
systém řízení, který je udržován, pravidelně aktualizován a je vybudován tak, aby splňoval
požadavky aktuálně platných norem tj. ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016,
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ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, ČSN EN ISO 50001:2019, požadavky
kladené na systém prevence závažné havárie vytvořený podle zákona č. 224/2015 Sb.
a návazných vyhlášek MŽP v platném znění a také požadavky na kybernetickou bezpečnost
dle zákona č. 181/2014 Sb. a návazných vyhlášek v platném znění.

Historie MERO ČR, a.s.
1964 – 1965

vybudován a trvale uveden do provozu ropovod Družba, který byl
do roku 1991 spravován státním podnikem Benzina,

1991

založena Transpetrol, a.s., Bratislava, která provozovala přepravní
systém ropovodu Družba na území tehdejší ČSFR do konce roku 1992,

1992

vznik Chemopetrol IKL, spol. s r.o., kterou založili vlastníci rafinerií,
Chemopetrol, s.p., Litvínov a Kaučuk, s.p., Kralupy nad Vltavou
pro výstavbu ropovodu Ingolstadt - Kralupy nad Vltavou - Litvínov (IKL)
a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves,

leden 1993

vznik Petrotrans, a.s., jejímž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR (při rozdělení ČSFR vznikly z Transpetrol, a.s., dva
subjekty - Transpetrol, a.s., ve Slovenské republice a Petrotrans, a. s.,
v České republice); úkolem společnosti bylo zabezpečovat přepravu
ropy do rafinerií v České republice ropovodem Družba,

říjen 1993

transformace Chemopetrol IKL, spol. s r.o., na akciovou společnost
s názvem MERO IKL, a.s., v souladu s vládní koncepcí
restrukturalizace rafinersko-petrochemického průmyslu a s cílem
umožnit vstup Fondu národního majetku ČR do financování projektu
výstavby ropovodu IKL,

listopad 1993

majetek Petrotrans, a.s., převeden na Fond národního majetku ČR,
který se stal jejím jediným akcionářem,

1. leden 1994

vznik MERO ČR, a.s., sloučením Petrotrans, a.s., a MERO IKL, a.s.

leden 2006

zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České
republiky, byl zrušen Fond národního majetku ČR; veškerý majetek
Fondu přešel dnem jeho zrušení na stát a působnost Fondu přešla
na Ministerstvo financí.

prosinec 2012

Akvizice 5% obchodního podílu ve společnostech DeutscheTransalpine
Oelleitung GmbH, Transalpine Ölleitung in Österreich Ges.m.b.H,
Societá Italiana per I`Oleodotto Transalpino S.p.A., společně
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označovaných jako skupina TAL (transalpine pipeline), provozující
ropovod TAL na území Itálie, Rakouska a Německa.
Historie dceřiné společnosti MERO Germany GmbH
duben 1991

založena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společnost
jako Chemopetrol Pipeline, GmbH, se sídlem v Mnichově, která
zajišťovala výstavbu ropovodu IKL na území SRN,

únor 1993

Chemopetrol Pipeline, GmbH, převedena do vlastnictví Chemopetrol
IKL, spol. s r.o., po jejíž transformaci přešlo vlastnictví na MERO IKL,
a.s.,

leden 1994

jediným společníkem Chemopetrol Pipeline, GmbH, se stává MERO
ČR, a.s.,

prosinec 1996

změna názvu Chemopetrol Pipeline, GmbH, na MERO Pipeline GmbH
a změna sídla společnosti z Mnichova do bavorského města Vohburg
an der Donau u Ingolstadtu, kde byla dokončena výstavba tankoviště
a administrativní budovy,

červen 2009

změna právní formy a názvu společnosti MERO Pipeline GmbH
na MERO
Germany
AG
a
zvýšení
základního
kapitálu
na 7 671 tis. EUR.

březen 2018

změna právní formy a názvu společnosti MERO Germany AG na MERO
Germany GmbH.
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Ropovod Družba
-

celková průběžná délka trasy v ČR 358 km,

-

délka trasy v ČR včetně zdvojení a odboček 506 km,

-

přepravní kapacita 9 mil. tun ropy ročně.

Ropovod IKL
-

celková délka trasy (Vohburg an der Donau – Centrální tankoviště ropy Nelahozeves)
348 km,

-

délka trasy na území ČR 169 km,

-

přepravní kapacita 10 mil. tun ropy ročně.

Centrální tankoviště ropy Nelahozeves
-

skladovací kapacita k 31. 12. 2020 – 1 675 000 m3:
4 nádrže o objemu 50 000 m3
6 nádrží o objemu 100 000 m3
7 nádrží o objemu 125 000 m3

-

krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovody Družba a IKL,

-

míchání různých druhů ropy podle požadavků zákazníka – rafinerií,

-

skladování strategických nouzových zásob ropy.

Centrální tankoviště Vohburg, SRN
-

skladovací kapacita k 31. 12. 2020 – 200 000 m3
1 nádrž o objemu 80 000 m3
3 nádrže o objemu 40 000 m3

-

krátkodobý mezisklad pro ropu přepravovanou ropovodem IKL.
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(v tis. Kč)
Vybrané ukazatele Společnosti

2020

2019

Stálá aktiva

5 732 995

5 897 187

Oběžná aktiva

4 315 450

4 682 302

4 065 127

4 482 426

9 263 592

9 695 112

8 430 921

8 430 921

784 853

884 377

0

0

1 916 706

1 984 203

Zisk před zdaněním

701 889

736 796

Čistý zisk za účetní období

566 639

597 417

122

122

z toho Peněžní prostředky a ekvivalenty
a krátkodobá finanční aktiva
Vlastní kapitál
z toho Základní kapitál
Závazky celkem
z toho Úvěry

Tržby celkem

Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)

9

A)1 Správní a výkonné orgány MERO ČR, a.s., k 31. 12. 2020
Představenstvo:
Ing. Jaroslav Kocián

- předseda představenstva

Ing. Otakar Krejsa

- místopředseda představenstva

Ing. Zdeněk Dundr

- člen představenstva

Dozorčí rada:
Ing. Jaromír Hejda

- místopředseda dozorčí rady

Mgr. Jan Duspěva

- člen dozorčí rady

Ing. Pavel Šenych

- člen dozorčí rady

Výbor pro audit:
Ing. Pavel Závitkovský

- předseda výboru pro audit

Ing. Ladislav Langr

- místopředseda výboru pro audit

Ing. Věra Soukupová, CSc.

- člen výboru pro audit

Dne 8. 1. 2021 uplynulo funkční období v představenstvu společnosti panu Ing. Otakaru
Krejsovi. Dne 9. 1. 2021 byl do funkce člena představenstva zvolen pan Ing. Marcel Kalakaj.
Obě změny byly do veřejného rejstříku zapsány dne 12. 2. 2021.
Dne 5. 1. 2021 uplynulo funkční období členům výboru pro audit panu Ing. Pavlu
Závitkovskému, panu Ing. Ladislavu Langrovi a paní Ing. Věře Soukupové, CSc.
Dne 6. 1. 2021 byli do funkce členů výboru pro audit zvoleni pan Ing. Pavel Závitkovský, pan
Ing. Petr Šobotník a pan PhDr. Tomáš Vyhnánek.
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A)2 Poskytování informací ve smyslu ustanovení §18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
1. Počet podaných žádostí o informace: 1
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
4. Veškerá vydaná rozhodnutí soudů v roce 2020: 0
5. Přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními: 0,- Kč
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
7. Počet stížností podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0
8. Důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: –
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B) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské
činnosti a stavu majetku
B)1 Ekonomika 2020
Situace v roce 2020 byla velice složitá. Prodloužení plánovaných odstávek rafinérií Kralupy a
Litvínov kvůli epidemii koronaviru výrazně ovlivnilo přepravené množství ropy a také průběh
plánovaných oprav a investičních akcí. Množství ropy přepravené pro zákazníka v roce 2020
pokleslo ve srovnáním s rokem 2019 o více jak 25 %. V porovnání s výsledky roku 2019 došlo
v roce 2020 k snížení ukazatelů výkonnosti a ziskovosti. Skladování ropy probíhalo bez
výraznějších změn v množství skladované ropy a tarifu.
Zejména díky důsledné aplikaci smluvních ujednání, stabilnímu objemu skladované ropy
a pokračující nákladové optimalizaci se Společnosti podařilo negativní tržní efekty
kompenzovat a stále dosáhnout velmi dobrého hospodářského výsledku.
Rozhodující ekonomický ukazatel – čistý zisk meziročně pokles o 5,2%.
Přehled základních ekonomických ukazatelů dosažených Společností za rok 2020:

rok 2020
(v tis. Kč)

Ukazatele

rok 2019
(v tis. Kč)

v%

Tržby celkem

1 916 706

1 984 203

96,6%

Provozní zisk

646 961

669 828

96,6%

Zisk před zdaněním

701 889

736 796

95,3%

1 056 829

1 073 429

98,5%

566 639

597 417

94,8%

122

122

100,0%

Zisk před zdaněním, úroky a odpisy
Čistý zisk
Průměrný počet zaměstnanců (v osobách)
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Tržby z přepravy ropy tvoří 72% celkových tržeb Společnosti.
Po ukončení činnosti rafinérského zpracování ropy v pardubické společnosti PARAMO, a.s.,
tak zůstala jediným pravidelným odběratelem ropy společnost UNIPETROL RPA, s.r.o., která
ropu zpracovává ve svých rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.
Rozhodujícím kritériem úspěšnosti z hlediska posuzování základního poslání Společnosti je
skutečnost, že se podařilo, stejně jako v minulých letech, beze zbytku zabezpečit veškeré
množstevní i kvalitativní požadavky tuzemských rafinérií, které ropu dále zpracovávají
a zajišťují výrobu ropných produktů.
Tržby ze skladování a ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro Správu státních
hmotných rezerv (ČR-SSHR) a tržby z komerčního skladování pro UNIPETROL RPA, s.r.o.
představují zbývajících 28% celkových tržeb Společnosti.
Celková vybudovaná skladovací kapacita pro potřeby ČR-SSHR na Centrálním tankovišti ropy
v Nelahozevsi (CTR) dokáže pokrýt zákonem předepsané množství nouzových zásob ropy.
Z hlediska řízení finančních rizik je cílem Společnosti minimalizace možných negativních
dopadů pohybů měnových kurzů do hospodářského výsledku při zachování podnikatelského
potenciálu Společnosti. Za účelem minimalizace všech finančních rizik má Společnost
zpracovánu politiku jejich řízení. Pro jednotlivé typy a oblasti finančních rizik jsou stanoveny
limity, které jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány.
Velmi důležitým aspektem k zajištění příznivého hospodářského výsledku je udržení
nákladové oblasti na úrovni požadovaných hodnot. Významnou roli zde hraje controlling, který
přiřazuje jednotlivé náklady dle místa a odpovědnosti jejich vzniku. Jejich pravidelným
rozborem je na vedoucí příslušných útvarů vyvíjen soustavný tlak na splnění nastavených
kritérií.
Společnost realizovala v roce 2020 zisk před zdaněním ve výši 701 889 tis. Kč.
Po zahrnutí daně z příjmů vykázala Společnost za rok 2020 čistý zisk ve výši 566 639 tis. Kč.
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Hospodářský výsledek po zdanění dle IFRS v letech 2016 - 2020
v mil. Kč
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Na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady byly vyplaceny v rámci
rozdělení čistého zisku a dalších vlastních zdrojů dividendy v celkové výši
1 000 000 tis. Kč.
Celkem tak byly z rozdělení čistých zisků, dosažených Společností za roky 2002 až 2019,
vyplaceny jedinému akcionáři (Fondu národního majetku, následně Ministerstvu financí ČR)
dividendy přesahující v hrubém objemu 6,4 miliardy korun.

B)2 Údaje o činnosti
Hlavní činnosti MERO ČR, a.s., představují přeprava ropy ze zahraničí ropovody IKL a Družba
pro tuzemské rafinérie a skladování, resp. ochraňování státních hmotných rezerv ropy pro ČRSSHR.
Veškeré uvedené tržby jsou realizovány od obchodních partnerů v České republice.
Rozdělení tržeb dle hlavních činností:
Činnosti
přeprava ropy
skladování ropy
Celkem

(v tis. Kč)
2020

2019

1 379 597

1 478 586

537 109

505 617

1 916 706

1 984 203
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MERO ČR, a.s., není závislá na využívání žádných patentů, licencí či průmyslových smluv,
které by zásadně ovlivňovaly její činnost.
MERO ČR, a.s., neprovádí aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, nemá zřízenu žádnou
zahraniční organizační složku.
Celkové náklady na odměny statutárním auditorům za rok 2020 jsou uvedeny v konsolidované
výroční zprávě Skupiny MERO za rok 2020.

Uzavřené obchodní smlouvy se zásadním významem pro podnikatelskou
činnost
Společnost uzavřela dne 5. ledna 2016 se společností ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. (dnes
UNIPETROL RPA, s.r.o.) Smlouvu o poskytování služeb úschovy a přepravy ropy ropovodem
IKL a ropovodem Družba, na jejímž základě jsou upraveny podmínky přepravy ropy do České
republiky. V roce 2015 a 2016 pokračovala Společnost v jednání o cenových podmínkách
přepravy ropy. Tato jednání vyvrcholila dne 7. dubna 2016 podpisem dodatku k výše uvedené
smlouvě, který specifikuje cenové podmínky pro přepravu ropy. Dále byla uzavřena mezi
oběma společnostmi Smlouva o zprostředkování přepravy na ropovodu TAL.
Odstavená odbočka ropovodu DN 200 do PARAMA našla nové využití na základě Nájemní
smlouvy se společností ČEPRO, a.s., jejímž předmětem je pronájem ropovodu na trase
Pardubice – Potěhy pro přepravu ropných produktů.
V roce 2003 byla mezi Společností a Moravskými naftovými doly, a.s., uzavřena Smlouva
o napojení zařízení Moravských naftových dolů na ropovod Družba u obce Klobouky u Brna.
Nadále je v platnosti Smlouva o průtoku a financování, uzavřená v roce 1992
mezi společnostmi TAL a CHEMOPETROL LITVÍNOV státní podnik, která však po dobu,
co bude Společnost společníkem a podílníkem v TAL, bude tzv. „uspána“ (je platná, avšak
není účinná).
V listopadu 2013 byla mezi MERO ČR, a.s., a slovenskou společností TRANSPETROL, a.s.,
uzavřena Prevádzkovo-technická zmluva 2013 o tranzitnom odovzdávaní a preberaní ropy
medzi spoločnosťami TRANPETROL, a.s., a MERO ČR, a.s., a o spolupráci zmluvných strán
pri prevádzkovaní ropovodu DRUŽBA.
Základním kontraktem pro druhou nejvýznamnější oblast podnikatelské činnosti Společnosti,
kterou je skladování a ochraňování nouzových zásob ropy, je Smlouva o ochraňování státních
hmotných rezerv, uzavřená v roce 1994. Společnost se na základě této smlouvy zavazuje
skladovat a ochraňovat ve prospěch Česká republika – Správa státních hmotných rezerv ropu
využitelnou ke zpracování ve všech rafineriích v České republice. Ke Smlouvě byly následně
uzavírány dodatky. ČR-SSHR platí Společnosti smluvně dohodnutou úhradu za ochraňování.
Společnost uzavřela dne 9. května 2019 dodatek č. 14 k této smlouvě, kterým dočasně
reviduje výši skladovací poplatku na období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2021. Dále pak tento dodatek
prodlužuje dobu trvání smlouvy o 24 měsíců, a to do 31. 12. 2037.
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Významnou obchodní smlouvou je rovněž Smlouva o všeobecných přepravních podmínkách
pro přepravu ropy a o souvisejících záležitostech, která byla uzavřena v prosinci 2009
mezi mateřskou společností MERO ČR, a.s., a dceřinou společností MERO Germany AG
(dnes MERO Germany GmbH).
Touto smlouvou se dceřiná společnost zavazuje přepravovat ropovodem IKL v rámci
přepravních pravidel ropu do České republiky. MERO ČR, a.s., se touto smlouvou zavazuje
hradit sjednanou cenu za poskytované služby, smlouva stanovuje i způsob výpočtu této ceny.
Tato smlouva byla ukončena k 31. 12. 2015 a nahrazena novým smluvním ujednáním účinným
od 1. 1. 2016.
Rámcová smlouva o skladování ropy uzavřená se společností UNIPETROL RPA, s.r.o.
v březnu 2020 umožňuje společnosti pronajmout nevyužitou kapacitu na Centrální tankovišti
ropy. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.6.2021.
Samostatnou oblast obchodních smluv tvoří komplex pojistných smluv, které zabezpečují
pojistnou ochranu Společnosti. Pojištění majetku zahrnuje zejména živelní pojištění vybraných
vlastních budov a staveb, pojištění ropy a věcí movitých.
Další pojistné smlouvy kryjí odpovědnost za škodu vzniklou jinému činností Společnosti.
Pojistné krytí je smluvně sjednáno i na odpovědnost za škody na životním prostředí a za škody
vzniklé v důsledku závažné havárie. Pojištěny jsou rovněž např. dopravní prostředky
a hasičská technika ve vlastnictví Společnosti.

B)3 Údaje o majetku a finanční situaci
Informace o předpokládaném vývoji činnosti a výhledu hospodářské situace
Představenstvo Společnosti sleduje a vyhodnocuje ekonomickou situaci ve všech odvětvích
hospodářství a průběžně přijímá opatření k maximálnímu zajištění plánovaných
hospodářských úkolů. Bez ohledu na aktuální vývoj hospodářské situace v České republice
však představenstvo považuje za svůj hlavní cíl plně zabezpečit potřeby tuzemských rafinérií
požadovaným množstvím ropy.
Současně je představenstvo Společnosti, spolu s kvalitním týmem zaměstnanců, připraveno
zajistit všechny případné nové úkoly v oblasti ochraňování nouzových zásob ropy a přispět tak
k zajištění maximální energetické bezpečnosti státu.
Dlouhodobým cílem Společnosti je trvale se udržovat na úrovni současných špičkových firem
v oboru. Společnost je plně vybavena a připravena reagovat na nové úkoly a výzvy vycházející
z hospodářské politiky státu i na požadavky tuzemských rafinerií a Správy státních hmotných
rezerv.
Společnost nemá ve své bilanci k 31. prosinci 2020 žádný nesplacený bankovní úvěr.
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C)

Údaje o základním kapitálu a emitovaných cenných papírech

Akcie MERO ČR, a.s.
MERO ČR, a.s., je samostatnou akciovou společností a není členem žádné vyšší organizační
struktury.
Základní kapitál MERO ČR, a.s., činí 8 430 921 000 Kč, je zcela splacen a má následující
skladbu kmenových akcií:
7 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

1 000 000 000,- Kč

13 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

100 000 000,- Kč

130 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

1 000 000,- Kč

921 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

1 000,- Kč

V předcházejících třech letech ani v roce 2020 nedošlo ke změnám v základním kapitálu
ani v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen.
Jediným akcionářem Společnosti, který drží podíl 100%, je Česká republika – Ministerstvo
financí.
Společnost nevydala žádné cenné papíry, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za jiné
účastnické cenné papíry nebo na přednostní úpis jiných účastnických cenných papírů.
Společnost v roce 2020 nenabyla ani ke konci účetního období nedrží žádné vlastní akcie.
Výnosy z akcií jsou zdaňovány podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném
znění.
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E)

Ostatní informace o Společnosti

E)1 Provoz ropovodů a Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves
(CTR)
V průběhu roku 2020 probíhala přeprava ropy ropovody Družba a IKL dle potřeb zákazníka
Unipetrol RPA, s.r.o. a všechna ropa byla dodána zákazníkovi v požadovaném množství
a kvalitě, včetně ropy z Moravských naftových dolů (dále jen MND). Byly splněny ukazatele
z hlediska disponibility ropovodů Družba a IKL.
Na základě úspěšného vyhodnocení se v roce 2020 již využívalo režimu tzv. IN LINE
Blendingu – přímého přimíchávání ropy z CTR do ropovodu Družba dle požadovaného
poměru rop ze strany zákazníka. Tento režim byl pak provozován vždy, když byl požadavek
zákazníka na tvorbu směsí a provozní podmínky to umožňovaly.
Rok 2020 byl v celém provozně technickém úseku poznamenán opatřeními proti šíření
pandemie onemocnění Covid–19. Například provoz oddělení dispečinku byl v rámci opatření
proti šíření epidemie po část roku zajišťován ze záložního velínu, který je umístěn mimo areál
CTR. Veškerá přijatá opatření pak napomohla ke splnění plánu přepravy ropy i všech
plánovaných provozních a údržbářských činností.
Do zkušebního provozu byla převzata nově vybudovaná ropná nádrž H13 a s ní spojené
navazující zařízení, umožňující začlenění nádrže do komplexu ropných nádrží Centrálního
tankoviště ropy v Nelahozevsi. Zkušební provoz prověřil plnou funkčnost a spolehlivost všech
zařízení dle projektové dokumentace a nádrž H13 byla začleněna do běžného provozu a tím
byla rozšířena celková kapacita CTR na 1,675 mil. m3 ropy.
V dubnu 2020 proběhla plánovaná akce odstavení rafinerie Litvínov. V čase odstavení pak
bylo provedeno mnoho oprav, výměn a investičních akcí, které by nebylo jinak možné
realizovat. Jednalo se zejména o přeložku ropovodu Družba DN500 v úseku Hořanské
výsypky u Mostu v délce 4,8 km, která byla vyvolána z důvodu možného rozšíření těžby
hnědého uhlí. Dále například výměna celkově 12 armatur po trase ropovodu a na dalších 13
armaturách bylo použito zaslepení speciální těsnící hmotou.
V roce 2020 též pokračovaly opravy ropovodu Družba instalací speciálních objímek. Bylo
opraveno téměř 2x více vybraných vad, než v roce 2019. Toto bylo možné z důvodu většího
množství využití kompozitních objímek „Clock spring“, které mají o 60 % nižší časovou
náročnost. Na základě dokončení kompletní kontroly stavu izolace ropovodu Družba
v minulém roce bylo opraveno 87 vad izolací.
Dále se podařilo se provést vnitřní inspekci na celém ropovodu IKL úbytkovým ultrazvukovým
ježkem.
Během celého roku probíhalo průběžně ověřování stanovených měřidel.
Na CTR Nelahozeves proběhlo za přísných hygienických podmínek odstavení, vyčištění
a komplexní rekonstrukce nádrže H06 ve stanoveném termínu. Při tom byla použita nová
metoda na identifikaci netěsností dna nádrže.
Ve IV. etapě výzkumného projektu, který probíhá v rámci dlouhodobé spolupráce s VŠCHT
Praha, na zjištění a objasnění příčin koroze páteřních rozvodů CTR jsme se zaměřili hlouběji
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na materiálové složení, odolnost nátěrů za nepříznivých aplikačních podmínek a také korozní
monitoring nově instalovanou sondou přímo na potrubí.
Personální obsazení provozně-technického úseku bylo stabilizované a například nadále
pokračovala u vybraných zaměstnanců výuka anglického, německého a ruského jazyka.

E)2 Investiční činnost
V roce 2020 byla ukončena výstavba nové nádrže na skladování ropy H13 na CTR včetně
kolaudace a uvedení do provozu.
Mezi nejvýznamnější projekty, které byly ukončené v průběhu roku 2020, patří rekonstrukce
nádrže H01.
Pro zajištění provozní, protipožární a ekologické bezpečnosti probíhala modernizace
a rekonstrukce některých částí provozních technologických celků zajišťujících přepravu
a skladování ropy. Nejvýznamnějším probíhajícím projektem je výměna řídicího systému
SCADA na ropovodu IKL. Čerpání veškerých finančních nákladů probíhalo podle schváleného
investičního plánu.

E)3 Corporate Social Responsibility a personální politika
Vedení společnosti trvale usiluje o všeobecné zdokonalení standardů správy a řízení
Společnosti. Společnost MERO ČR, a.s., není kótována na regulovaném trhu, nepodléhá proto
režimu Kodexu správy a řízení společnosti založeném na Principech OECD (2015). Ve své
činnosti se však v plném rozsahu řídí Zákonem o obchodních korporacích, který je v oblasti
správy a řízení Společnosti s pravidly OECD v souladu.
Společnost MERO ČR, a.s., jako společensky odpovědná firma, staví na první místo
dodržování legislativních předpisů, nad to uplatňuje odpovědné a etické chování vůči svému
okolí, a dobrovolně začleňuje sociální a ekologická hlediska do každodenních firemních
činností. Integrace těchto principů má pozitivní dopad na životní prostředí i komunitu, ve které
Společnost působí a zároveň zlepšuje její image.
Ve všech oblastech ochrany životního prostředí Společnost dlouhodobě podporuje trend
omezování negativních vlivů na životní prostředí v souladu s platnou legislativou. Prevenci
možného znečištění životního prostředí způsobené únikem ropy z provozních zařízení je
věnována významná pozornost a Společnost ji vnímá jako jednu z priorit. Všichni zaměstnanci
jsou si vědomi rizika, které provoz ropovodů a skladování ropy může přinést a snaží se všemi
dostupnými prostředky předejít negativnímu působení na životní prostředí.
Společnost MERO ČR, a.s. pokračuje v podpoře prospěšných aktivit a dává tak najevo
zaměstnancům, obchodním partnerům i veřejnosti svůj vztah vůči okolní komunitě, své
hodnoty a odpovědnost. V roce 2020 byl jmenován Řídicí výbor pro přidělování darů, který
dále realizuje projekt podpory dětských domovů a organizací poskytujících hospicovou péči
v oblastech působnosti společnosti MERO ČR, a.s. V roce 2020 řídící výbor podpořil celkem
17 subjektů a podpořil tyto subjekty celkovou částkou 2 898 541 Kč.
Na konci roku 2020 byla uspořádána mezi zaměstnanci společnosti MERO ČR, a.s. veřejná
sbírka, při které bylo vybráno celkem 32 900 Kč a 215 Eur, které byly předány Dětskému
domovu v Kralupech nad Vltavou průběhu ledna 2021.
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V roce 2020 nebyly v organizačním uspořádání ani počtu zaměstnanců Společnosti
zaznamenány zásadní změny. Podobně jako v předchozím období pracovalo ve Společnosti
k 31. 12. 2020 celkem 122 zaměstnanců, z toho 34 žen a 88 mužů. Vzhledem k nízké fluktuaci
pokračovala především generační obměna pracovního týmu s cílem zajistit Společnost
potřebným množstvím kvalitních zaměstnanců v požadovaném termínu, aby nedošlo
k ohrožení plynulého provozu organizačních útvarů Společnosti.
V oblasti pracovněprávních vztahů a sociální politiky Společnost respektuje zákoník práce,
včetně navazující legislativy a platnou kolektivní smlouvu. Odborová organizace, působící ve
Společnosti, je sdružena v Odborovém svazu ECHO a tvoří sociálního partnera
zaměstnavateli. Mezi vedením společnosti a zástupci odborů probíhají pravidelná jednání
s cílem zabezpečit zaměstnancům odpovídající úroveň pracovních a sociálních podmínek
i spravedlivé odměňování. Výrazem dobré spolupráce a korektních vztahů mezi oběma
stranami je uzavření dodatku ke kolektivní smlouvě, týkající se především mzdové oblasti
a struktury zaměstnaneckých výhod.
V rámci sociální politiky Společnost poskytuje zaměstnancům širokou nabídku benefitů
v podobě peněžního i nepeněžního plnění. Kromě kratší pracovní doby a prodlouženého
nároku na dovolenou nad zákonný rámec jsou zaměstnancům nabízeny nejen příspěvky na
stravování, dopravu, penzijní nebo životní pojištění, ale mohou si z osobního „cafeteria“ účtu
nakupovat produkty či využívat služby z oblasti rekreace, kultury, sportu, zdraví nebo
vzdělávání.
V rámci zkvalitňování odborného profilu zaměstnanců podporuje Společnost kontinuální
proces jejich rozvoje účastí na různých typech vzdělávacích akcí. Pro neustálé zlepšování
firemní kultury jsou pořádána pravidelná setkání se všemi zaměstnanci, na kterých jsou jim
předávány informace o vývoji, dosažených výsledcích i záměrech, které Společnost očekává
v nadcházejícím období.

E)4 Integrovaný systém řízení
Jedním ze strategických cílů Společnosti je prostřednictvím integrovaného systému řízení
(ISŘ) trvale přispívat ke zvyšování kvalitativních, ekologických a bezpečnostních aspektů
podnikání Společnosti. Externí auditorská společnost LL-C provedla v roce 2020 plánovaný
2. dozorový audit dle norem ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC
27001:2013 a ISO 50001:2018. V průběhu auditu byla ověřena shoda s požadavky
uvedených norem, nebyla zjištěna žádná neshoda a bylo identifikováno 5 námětů pro další
zlepšování integrovaného systému řízení (1 z oblasti ISO 45001, 1 z obl. ISO 9001, 1 z oblasti
ISO 14001 2 z oblasti ISO/IEC 27001). Závěrečná doporučení z auditu byla následně
projednána na Radě ISŘ, byla přijata konkrétní opatření, následoval dohled nad jejich plněním
a vyhodnocení. Informaci o průběhu 2. dozorového auditu, finální zprávu i návrh opaření
následně projednala a odsouhlasila Porada vedení.
Téměř shodný 2. dozorový audit (dle norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO
50001:2018 a ISO/IEC 27001:2013) byl uskutečněn stejnou auditorskou firmou i v dceřiné
společnosti MERO Germany GmbH. V průběhu auditu byla ověřena shoda s požadavky
uvedených norem, nebyla zjištěna žádná neshoda a bylo identifikováno 5 námětů pro další
zlepšování integrovaného systému řízení (1 z obl. ISO 9001 + 14001, 1 z oblasti ISO 50001
a 3 z oblasti ISO/IEC 27001). Závěry a doporučení auditu byly projednány na jednání porady
vedení, byly prezentovány na zasedání Rady ISŘ a následně řešeny a vypořádány v rámci
schválených akčních plánů v MERO Germany GmbH. V roce 2021 proběhne certifikace
na ISO 45001:2018, čímž bude certifikace v dceřiné společnosti jednotná s MERO ČR, a.s.
V průběhu roku 2020 i nadále pokračovala revize a aktualizace základní systémové
dokumentace, která byla vyvolána uplynutím doby platnosti dokumentů a změnou
legislativních požadavků přechodem na novelizované normy ISO 45001:2018 a ISO
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50001:2018, resp. personálními nebo organizačními změnami. V rámci neustálého zlepšování
ISŘ proběhlo sloučení některých dokumentů, vyřazení nadbytečných a vytvoření nových
dokumentů. Dokumentace byla převedena do nového systému, jehož hlavní předností je
zpřehlednění dokumentace a zjednodušení práce s dokumentací pro běžné uživatele. Tento
systém zároveň umožňuje elektronické potvrzení seznámení se s aktuálním zněním řídicího
dokumentu. Vzhledem k situaci ve společnosti, která byla ovlivněna vládními, následně
i vnitropodnikovými opatřeními, souvisejícím s pandemií COVID-19, rozhodl představitel
vedení pro ISŘ o odložení interního auditu ISŘ. Následná omezení a pouhý on-line kontakt
mezi lidmi nemohli plnohodnotně nahradit obvyklé řešení agendy, proto byly interní audity
nakonec odloženy na rok 2021. 7. února 2020 proběhlo pravidelné školení interních auditorů
ISŘ zaměřené na novinky v oblasti certifikovaných ISO norem, konkrétně ISO 50001:2018
a ISO 45001:2018. Součástí ISŘ je bezpečnostní dokumentace zpracovávaná dle požadavků
zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění. Tato dokumentace je
zpracovávána a průběžně aktualizována pro CTR Nelahozeves, přečerpávací stanice
(Klobouky, Nové Město a Velká Bíteš) a koncová zařízení ropovodů (rafinérie Litvínov, Kralupy
nad Vltavou). Revize Bezpečnostní dokumentace je prováděna průběžně v souladu
s novelizací příslušných právních předpisů České republiky.
Vzhledem k tomu, že technologie Společnosti MERO ČR, a.s. spadá do tzv. kritické
infrastruktury je součástí ISMS rovněž dokumentace z oblasti kybernetické bezpečnosti
zpracovaná v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb. a návazné vyhlášky č. 82/2018
Sb. Tato dokumentace byla ověřena specialisty z NUKIB.
Byla zpracována pravidla pro ochranu osobních údajů v souladu s požadavky Nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU 2019/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).
Na základě výsledků provedených dozorových auditů je možno konstatovat, že transformace
ISŘ dle požadavků revidovaných norem proběhla bez problémů a aktualizovaný ISŘ je plně
funkční.

E)5 Strategie řízení rizik
Strategie řízení rizik určuje základní směry chování Společnosti s cílem nejvyšší možné míry
ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, životního prostředí, kritické infrastruktury
a majetku společnosti i třetích stran. Zásady a postupy řízení rizik komplexně stanoví interní
předpisy. Specifické postupy pro ošetření nejzávažnějších rizik jsou uvedeny v samostatných
strategiích a jsou vyjádřeny ve strategických cílech jednotlivých oblastí.
Při řízení rizik se zaměřuje MERO ČR, a.s., na snížení možných dopadů všech
identifikovaných rizik do aktivit a hospodaření Společnosti na úroveň akceptovatelnou
Společností při zachování podnikatelské kontinuity. Řízení rizik je strukturovaný proces,
při kterém dochází k identifikaci rizik, k určení jejich pravděpodobnosti a výši možného dopadu
(např. rozsahu možných škod) a především k definování nástrojů ke snížení případného
dopadu a pravděpodobnosti vzniku takto identifikovaných rizik. Jednotlivá identifikovaná rizika
jsou evidována v registru rizik, který je pravidelně prověřován a aktualizován s cílem
zachování jistoty, že identifikovaná rizika zůstávají i v dynamicky se měnícím prostředí
na trvale akceptovatelné úrovni.
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E)6 Havarijní a požární zabezpečení
Bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců věnuje Společnost zvláštní pozornost. Za účelem
dosažení vysoké úrovně bezpečnosti jsou přijímána taková opatření, která mají za cíl zamezit
vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztráty na životech zaměstnanců, majetku
Společnosti či ekologickým újmám. Stav a funkčnost celého systému bezpečnosti jsou
pravidelně ověřovány interními kontrolami a kontrolami orgánů státní správy. V oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců splnila Společnost všechny povinnosti vyplývající
z právních předpisů a nebylo zjištěno žádné jejich porušení.
Stěžejní činnosti, přeprava a skladování ropy, vyžaduje po Společnosti věnovat maximální
pozornost havarijnímu zabezpečení a požární ochraně veškerých objektů, aby nemohlo dojít
k ohrožení života a zdraví obyvatel ČR, poškození životního prostředí a majetkovým škodám.
Havarijní zabezpečení CTR a liniové části obou ropovodů je zajištěno jednotkami Hasičského
záchranného sboru ČR, jednotkou HZSp Synthos Kralupy a.s. a spoluprací se společnostmi
specializujícími se na likvidaci ekologických havárií. Protipožární zajištění a havarijní
připravenost provozních celků a zaměstnanců Společnosti je plně v souladu s požadavky
platných právních a ostatních předpisů.
Zavedené havarijní postupy jsou prověřovány při plánovaných cvičeních složek IZS, která jsou
Společností organizována na vybraných provozních celcích. Cílem nácviků je především
prověřit nastavené havarijní postupy a zlepšování havarijní připravenosti Společnosti
na předvídatelné druhy mimořádných událostí. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci v ČR
bylo v roce 2020 provedeno pouze jedno cvičení z celkově naplánovaných devíti a dvě interní
cvičení. Další nácviky byly přesunuty do následujícího období.
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F)

Dceřiná společnost MERO Germany GmbH

Ekonomika
Výhradním předmětem činnosti společnosti MERO Germany GmbH je přeprava a skladování
ropy pro mateřskou společnost MERO ČR, a.s., resp. pro zákazníka společnost UNIPETROL
RPA, s.r.o.
Podle německých účetních standardů společnost MERO Germany GmbH vytvořila v roce
2020 zisk po zdanění ve výši 613,1 tis. EUR. Společnost tak dlouhodobě vykazuje ziskové
hospodaření, výhledově je možné očekávat, že tento trend bude i nadále pokračovat.
Společnost MERO Germany GmbH pokračovala i v roce 2020 v nákladově efektivní investiční
politice. Základním cílem provedených investičních akcí bylo udržet zařízení ropovodu IKL
a tankoviště ve Vohburgu na co nejvyšší technicko-kvalitativní úrovni a zároveň zvýšit jeho
efektivitu a také efektivitu celého ropovodu IKL.
Personalistika
Společnost MERO Germany GmbH zaměstnávala v roce 2020 průměrně 32 zaměstnanců.
Z tohoto počtu je dvanáct operátorů odpovědných za sledování a řízení zařízení, kteří pracují
ve směnném provozu. Tito zaměstnanci jsou absolventy řemeslných oborů,
resp. průmyslových škol. Ostatní zaměstnanci mají zpravidla kvalifikované technické
nebo vysokoškolské vzdělání.
Všichni zaměstnanci si své znalosti prohlubují prostřednictvím interních a externích školení.
Také v roce 2020 pokračovaly práce na dalším prohloubení a zkvalitnění personální politiky
společnosti, včetně optimalizace pravidel personálního řízení a naplňování pravidel
kompetenčního modelu společnosti.
Bezpečnost a ekologie
Na bezpečnost provozu ropovodu a tankoviště a na dodržování nejvyšších ekologických
standardů je dlouhodobě ve společnosti MERO Germany GmbH kladen velký důraz.
Společnost zajišťuje bezpečný a ekologicky nezávadný provoz ropovodu a tankoviště pomocí
pravidelných leteckých kontrolních přeletů trasy ropovodu, rozsáhlých kontrolních systémů
dálkového sledování ropovodního řídicího systému SCADA a dobře vyškolených
zaměstnanců.
V oblasti bezpečnosti provozování ropovodu a tankoviště společnost plně respektuje všechny
povinnosti vyplývající z provozního povolení na provozování ropovodu a investičními akcemi
se snaží v maximální možné míře o její další zvýšení.
Ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému bylo v minulosti poskytnuto
k užívání nemalé množství zařízení pro norné stěny a další zařízení pro minimalizaci škod
vzniklých potenciálním únikem ropy podél trasy ropovodu. Funkčnost a připravenost těchto
zařízení jsou pravidelně prověřovány při cvičeních všech složek Integrovaného záchranného
systému.
Společnost má vypracovány poplachové a zásahové plány pro dálkové vedení ropovodu
a tankoviště pro případ mimořádných událostí. Tyto plány jsou pravidelně aktualizovány,
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zasílány na příslušné nadřízené orgány a jejich funkčnost je prověřována jednak
při plánovaných cvičeních a jednak nezávislým subjektem.
Provoz a údržba
Pro zajištění provozní, protipožární a ekologické bezpečnosti probíhala modernizace
a rekonstrukce některých částí provozních technologických celků zajišťující přepravu
a skladování ropy. V oblasti katodické ochrany ropovodu IKL proti korozi se i v roce 2020
realizovala, resp. pokračovala opatření, která vyplynula z výsledků intenzivního měření kvality
izolace v předchozích letech a na ně navazujících odkryvů.
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G)

Zpráva nezávislého auditora
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H)

Účetní závěrka k 31. prosinci 2020

MERO ČR, a.s.
Účetní závěrka k 31. prosinci 2020 sestavená v souladu s
Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

MERO ČR, a.s.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
(Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč)

Výkaz o úplném výsledku hospodaření
v tis. Kč

Odst.
přílohy

Výnosy

3

1 916 706

1 984 203

3
3
6,7
3

-533 000
-69 858
-40 892
-139 372
-409 868
-76 755

-588 732
-42 883
-47 899
-131 111
-403 601
-100 149

646 961

669 828

52 817
2 370
-259

65 576
12 245
-10 853

701 889

736 796

-135 250

-139 379

566 639

597 417

Externí přeprava
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu a energie
Osobní náklady
Odpisy
Ostatní provozní náklady, netto
Provozní zisk
Úrokové výnosy
Kurzové zisky/(ztráty), netto
Ostatní finanční výnosy/(náklady), netto
Zisk před zdaněním
Daň z příjmů

4

Čistý zisk

2020

2019

Ostatní úplný výsledek hospodaření
Položky, které se následně mohou reklasifikovat
do hospodářského výsledku
Zisk/(ztráta) z dluhových nástrojů oceňovaných
reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného
výsledku hospodaření
Daňový efekt
Ostatní úplný výsledek hospodaření
Položky, které se následně mohou reklasifikovat
do hospodářského výsledku
Úplný výsledek hospodaření po zdanění
připadající akcionáři

2 273

808

-432

-154

1 841

654

568 480

598 071
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MERO ČR, a.s.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
(Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice
31. 12.
v tis. Kč

Odst.
přílohy

Stálá aktiva
Pozemky, budovy a zařízení, brutto
Pozemky, budovy a zařízení - Oprávky a snížení hodnoty
Pozemky, budovy a zařízení, netto
Nehmotná aktiva
Majetková účast v dceřiné společnosti
Majetková účast ve společnostech s podstatným vlivem
Dlouhodobá finanční aktiva
Jiný dlouhodobý majetek

13 904 756
-9 073 489
4 831 267

13 783 432
-8 867 950
5 095 482

7
9
10
8

82
382 859
418 748
100 035
4

94
382 859
418 748
0
4

5 732 995

5 897 187

2 154 430
47 750
1 910 697
176 255
26 318

1 800 311
21 625
2 682 115
156 849
21 402

4 315 450

4 682 302

10 048 445

10 579 489

8 430 921
263 037
0
569 634

8 430 921
372 716
-1 841
893 316

9 263 592

9 695 112

15

73 128

85 647

4

533 433

536 070

606 561

621 717

15

163 086

239 132

15

3 706
11 500

23 528
0

178 292

262 660

784 853

884 377

10 048 445

10 579 489

11
11
11
12
13

Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Rezervní fond
Zajišťovací fond a fond přecenění
Nerozdělený zisk

14
14

Vlastní kapitál celkem
Dlouhodobé závazky
Závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné
závazky
Odložený daňový závazek
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné
závazky
Daňový závazek – daň z příjmů
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
Závazky celkem
Vlastní kapitál a závazky celkem
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2019

6
6
6

Stálá aktiva celkem
Oběžná aktiva
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
Peněžní prostředky s omezeným disponováním
Krátkodobá finanční aktiva
Pohledávky a ostatní aktiva
Zásoby

2020

MERO ČR, a.s.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
(Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč)

Výkaz o změnách vlastního kapitálu
Odst.
přílohy

v tis. Kč
Stav k 1. 1. 2019

Základní
kapitál

-2 495

9 628 189

0

0

597 417

0

597 417

0

0

0

654

654

0

0

597 417

654

598 071

0

28 420

-28 420

0

0

0

0

-531 148

0

-531 148

8 430 921

372 716

893 316

-1 841

9 695 112

0

0

566 639

0

566 639

0

0

0

1 841

1 841

0

0

566 639

1 841

568 480

Čistý zisk roku 2020
Ostatní úplný výsledek
hospodaření
Úplný výsledek hospodaření
roku 2020
Změny v rezervním fondu

0

29 872

-29 872

0

0

0

-139 551

-860 449

0

-1 000 000

8 430 921

263 037

569 634

0

9 263 592

5

Zůstatek k 31. 12. 2020

Celkem

855 467

5

Výplata dividend

Zajišťovací
fond a fond
přecenění

344 296

Změny v rezervním fondu

Zůstatek k 31. 12. 2019

Nerozdělený
zisk

8 430 921

Čistý zisk roku 2019
Ostatní úplný výsledek
hospodaření
Úplný výsledek hospodaření
roku 2019

Výplata dividend

Rezervní
fond
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MERO ČR, a.s.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
(Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč)

1.

Základní informace o společnosti

MERO ČR, a.s., („Společnost“) je akciová společnost, která byla založena podle práva platného v České
republice. Společnost vznikla dne 1. 1. 1994 sloučením společnosti PETROTRANS, a.s., a společnosti
MERO IKL, a.s., a sídlí v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, Česká republika. Jejím hlavním
předmětem činnosti je přeprava ropy ropovody, skladování ropy a provozování ropovodů. Společnost
je vlastníkem a provozovatelem české části ropovodu Družba a české části ropovodu IKL. Společnost
je nejvýznamnějším přepravcem ropy do České republiky a dále je nejvýznamnější společností zajišťující
skladování nouzových strategických zásob ropy v České republice.
Akcionáři Společnosti podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu Společnosti:
Ministerstvo financí České republiky

2.

100 %

Přehled obecných účetních zásad

a) Účetní standardy
Základní účetní postupy použité při přípravě účetní závěrky jsou popsány níže. Tyto účetní postupy byly
aplikovány na všechny vykazované roky, pokud není uvedeno jinak.
Účetní závěrka byla zpracována podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen „IFRS“)
ve znění přijatém Evropskou unií. IFRS obsahuje standardy a interpretace schválené Radou
pro mezinárodní účetní standardy (IASB) a Komisí pro výklad mezinárodního účetního výkaznictví
(IFRIC).
Ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, vyplývalo, že od 1. 1. 2005 byla Společnost
povinna připravovat účetní závěrku v souladu s IFRS, které byly přijaty EU (Nařízení ES č. 1606/2002)
vzhledem ke skutečnosti, že dluhopisy emitované Společností byly veřejně obchodovatelné.
Tyto dluhopisy byly v průběhu roku 2011 splaceny. V souladu s rozhodnutím jediného akcionáře
Společnosti a v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Společnost nadále připravuje
účetní závěrku v souladu s IFRS i po splacení dluhopisů. V současné době s ohledem na aktivity
Společnosti neexistují žádné rozdíly mezi účetními postupy dle IFRS a IFRS, které byly přijaty EU.
Účetní závěrka je samostatnou účetní závěrkou Společnosti a splňuje požadavky IFRS s ohledem
na přípravu účetní závěrky mateřské společnosti. Společnost sestavuje také konsolidovanou účetní
závěrku zpracovanou za stejné účetní období v souladu s IFRS přijatými EU, která byla schválena
představenstvem 30. dubna 2021 a je uložena v sídle Společnosti.
Účetní závěrka byla zpracována na principu historických pořizovacích cen, s výjimkou finančních derivátů,
finančních aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty a finančních
aktiv oceňovaných reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku hospodaření, jak je
popsáno v účetních postupech níže.
Příprava účetní závěrky v souladu s IFRS vyžaduje použití určitých kritických účetních odhadů. Odhady
je také nezbytné použít při aplikaci účetních postupů Společnosti. Oblasti vyžadující větší míru
rozhodování nebo komplexnost a oblasti, kde předpoklady a odhady jsou pro účetní závěrku významné,
jsou uvedeny v poznámce 2x).
Částky uvedené v této účetní závěrce jsou vykázány v tisících korun českých (pokud není uvedeno
jinak).
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MERO ČR, a.s.
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2020
(Veškeré částky jsou uvedeny v tis. Kč)
Standardy a interpretace nově přijaté v roce 2020
Použité účetní zásady se neliší od zásad předchozího účetního období, s výjimkou níže uvedených
nových nebo novelizovaných standardů IFRS a interpretací IFRIC, které Skupina/Společnost přijala
k 1. lednu 2020:
Koncepční rámec standardů IFRS
IASB vydala 29. března 2018 revidovaný Koncepční rámec účetního výkaznictví, který nově komplexně
upravuje koncepty účetního výkaznictví a proces přijímání účetních standardů, obsahuje návodné
informace pro sestavovatele účetních závěrek, které jim pomohou zajistit konzistentnost účetních
zásad, a poskytuje podporu ostatním uživatelům standardů při jejich analýze a interpretaci. Separátně
IASB vydala doprovodný dokument (Amendments to References to the Conceptual Framework in IFRS
Standards), což je soubor harmonizačních novel dotčených standardů reflektujících změny
Koncepčního rámce. Smyslem těchto harmonizačních novel je usnadnit účetním jednotkám, které
používají účetní zásady vycházející z Koncepční rámce, přechod na nový rámec v těch případech, kdy
určitou transakci žádný IFRS standard neupravuje. Pro účetní jednotky, které používají účetní zásady
vycházející z Koncepční rámce, je revidovaný rámec závazný od řádného účetního období začínajícího
1. ledna 2020. Aplikace revidovaného Koncepčního rámce nemá významný dopad na účetní závěrku
Společnosti.
IFRS 3: Podnikové kombinace (novela)
IASB vydala novelu s názvem Definice podniku (novela IFRS 3), jejímž cílem je odstranit potíže, které
se v praxi objevují při posuzování toho, zda si účetní jednotka pořídla podnik, nebo skupinu aktiv. Novela
je závazná pro podnikové kombinace s datem akvizice v prvním řádném účetním období po 1. lednu
2020, resp. pro akvizice aktiv, které nastanou od tohoto účetního období, účetní jednotky ji ale mohou
uplatnit již před tímto datem. Aplikace novely IFRS 3 nemá významný dopad na účetní závěrku
Společnosti.
IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech
a chyby: Definice pojmu „významný“ (novela)
Tyto novely jsou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2020, účetní jednotky je ale
mohou uplatnit již před tímto datem. Novely zpřesňují definici pojmu „významný“ a jeho aplikaci. Nová
definice říká: „Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich opomenutí, chybné
uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky určené
pro všeobecné účely, která tito uživatelé přijmou na základě této účetní závěrky, která poskytuje
finanční informace o konkrétní účetní jednotce“. Byla rovněž zpřesněna vysvětlující ustanovení týkající
se definice pojmu „významný“ a novely zajišťují konzistentnost definice ve všech standardech IFRS.
Novely nemají významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Reforma referenčních úrokových sazeb – IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 (novely)
Tyto novely budou závazné od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2020, účetní jednotky je
ale mohou uplatnit již před tímto datem. Novely se povinně uplatňují retrospektivně. IASB je vydala
v září 2019 a uzavřela jimi první fázi projektu reagujícího na dopady, jež bude mít reforma referenčních
úrokových sazeb mezibankovního trhu IBOR (Interbank Offered Rates) na finanční výkaznictví. Druhá
fáze tohoto projektu se zaměří na problémy, které by mohly nastat, až budou stávající referenční
úrokové sazby nahrazeny bezrizikovou sazbou (RFR). Vydané novely se zabývají problémy v oblasti
finančního výkaznictví v období před zavedením IBOR a řeší dopady z hlediska požadavků
na zajišťovací účetnictví, které jsou stanoveny v IFRS 9 Finanční nástroje a IAS 39 Finanční nástroje:
vykazování a oceňování a které vyžadují prospektivní analýzu. Novely obsahují přechodnou výjimku
pro všechny zajišťovací vztahy přímo ovlivněné reformou referenčních úrokových sazeb. Díky této
výjimce bude možné používat zajišťovací účetnictví až do doby, než budou stávající referenční úrokové
sazby nahrazeny bezrizikovou sazbou. Součástí balíčku novel je rovněž novela IFRS 7 Finanční
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nástroje: zveřejňování, která specifikuje informace, jež jsou účetní jednotky povinny v souvislosti
s reformou referenčních úrokových sazeb uvést v příloze účetní závěrky. Reforma referenčních
úrokových sazeb nemá významný dopad na účetní závěrku Společnosti.
Aplikace nových účetních standardů IFRS - Standardy a interpretace vydané IASB, které zatím
nejsou účinné
Společnost v současné době vyhodnocuje potenciální dopady nových a novelizovaných standardů
a interpretací, které budou závazné, resp. budou schváleny EU k 1. lednu 2021 nebo po tomto datu.
Z hlediska činnosti společnosti mají největší význam následující standardy a interpretace:
IFRS 17 Pojistné smlouvy
Tento standard je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2021, účetní jednotky jej
ale mohou uplatnit již před tímto datem, avšak pouze za předpokladu, že současně uplatní i IFRS 15
Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje. IFRS 17 Pojistné smlouvy definuje zásady
účtování, oceňování a vykazování vystavených pojistných smluv a zveřejňování souvisejících informací
v příloze účetní závěrky. Obdobné zásady jako pro pojistné smlouvy budou podle tohoto standardu platit
rovněž pro zajišťovací smlouvy a pro investiční smlouvy s prvky dobrovolné spoluúčasti. Cílem je, aby
účetní jednotky poskytovaly o pojistných smlouvách relevantní a věrné informace, které uživatelům
účetní závěrky umožní posoudit dopad smluv spadajících do působnosti IFRS 17 na finanční situaci,
finanční výkonnost a peněžní toky účetní jednotky. Standard zatím nebyl schválen Evropskou unií.
Tento standard není pro Společnost relevantní.
Novely IFRS 17 Pojistné smlouvy a IFRS 4 Pojistné smlouvy
Novela IFRS 17 je závazná, se zpětnou platností, od řádného účetního období začínajícího 1. ledna
2023 nebo později, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. Cílem těchto změn je
pomoci společnostem implementovat standard IFRS 17. Novela je zejména navržena tak, aby snížila
náklady zjednodušením některých požadavků standardu, zjednodušila vysvětlení finanční výkonnosti
a usnadnila přechod odložením data účinnosti standardu na rok 2023 a poskytnutím dalších úlev
pro snížení úsilí vyžadovaného při prvotní aplikaci standardu IFRS 17.
Novela IFRS 4 mění pevné datum ukončení platnosti dočasné výjimky v IFRS 4 Pojistné smlouvy
z používání IFRS 9 Finanční nástroje, takže účetní jednotky budou muset uplatňovat IFRS 9 pro řádné
účetní období začínající 1. ledna 2023 nebo později.
Tyto novely zatím nebyly schváleny Evropskou unií. Neočekává se, že by tyto novely měly na účetní
závěrku Společnosti významný vliv.
Novely IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka a IAS 28 Investice do společných a přidružených
podniků: Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem
Novely řeší existující rozpor mezi požadavky IFRS 10 a IAS 28 týkající se účtování ztráty kontroly
nad dceřinou společností v případě jejího prodeje nebo vkladu do přidruženého či společného podniku.
Hlavním důsledkem novely je, že pokud aktiva, která jsou předmětem transakce, představují podnik
(bez ohledu na to, zda je součástí dceřiné společnosti, či nikoli), bude se související zisk nebo ztráta
vykazovat v plné výši. Naproti tomu pokud jsou předmětem transakce aktiva, která nepředstavují podnik
(i když jsou součástí dceřiné společnosti), účetní jednotka zaúčtuje pouze částečný zisk nebo ztrátu.
V prosinci 2015 IASB odložila termín závazné platnosti novel na neurčito, jeho stanovení bude záviset
na výsledku výzkumného projektu věnovaného metodě ekvivalence. Novely zatím nebyly schváleny
Evropskou unií. Nepředpokládá se, že by měly na Společnost významný dopad.
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Novela IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky: Klasifikace závazků jako krátkodobé, resp.
dlouhodobé
Tato novela je závazná od řádného účetního období začínajícího 1. 1. 2023, účetní jednotky ji ale
mohou uplatnit již před tímto datem. Cílem novely je zajistit konzistentnější uplatňování ustanovení
tohoto standardu tím, že účetní jednotky budou díky ní schopné lépe určit, zda mají závazky s neurčitým
termínem vypořádání v rozvaze zařadit jako krátkodobé, nebo jako dlouhodobé. Novela bude mít dopad
na vykazování závazků v rozvaze, nijak ale nemění stávající požadavky týkající se oceňování aktiv,
závazků, nákladů či výnosů, termín jejich zaúčtování ani informace, které účetní jednotky o těchto
položkách uvádějí v účetní závěrce. Kromě toho novela zpřesňuje požadavky na klasifikaci závazků,
které účetní jednotka může vypořádat emisí vlastních kapitálových nástrojů. Tato novela zatím nebyla
schválena Evropskou unií. Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Společnosti významný
vliv.
Novela IAS 8 Účetní zásady, změny účetních odhadů a chyb
Dne 12. února 2021 vydala IASB změny k IAS 8 Účetní zásady, změny účetních odhadů a chyb, ve
kterých zavádí novou definici „účetní odhady“. Účelem pozměňovacích návrhů je vyjasnit rozdíl mezi
změnami v účetních odhadech a změnami v účetních pravidlech a oprava chyb. Současná verze IAS 8
definuje účetní pravidla, ale neposkytuje definici účetních odhadů. V pozměněném standardu jsou
účetní odhady nyní definovány jako peněžní částky v účetní závěrce, které vyjadřují ocenění nejistoty.
Účetní odhady obvykle zahrnují použití úsudků nebo předpokladů založených na nejnovějších
dostupných spolehlivých informacích.
Novela nabývá účinnosti pro roční účetní období po
1. lednu 2023 a platí pro změny v účetních pravidlech a změny v účetních odhadech, ke kterým dojde
na začátku tohoto období nebo po něm. Dřívější aplikace je povolena. Vedení posoudilo dopad novely
na účetní závěrku Skupiny a dospělo k závěru, že novela nebude mít na účetní závěrku významný
dopad.
Novela IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky: Prezentace účetní závěrky
Dne 12. února 2021 vydala IASB dodatek k IAS 1 Prezentace účetní závěrky, ve kterém poskytuje
pokyny a příklady, které pomáhají entitám posoudit materialitu a rozhodnout o zveřejnění účetních
pravidel. Rada rovněž vydala změny na podporu IFRS Practice Statement 2 Tvorba rozhodnutí o
významnosti (PS) - změny v IAS 1 s vysvětlením použití IAS 1 jako tzv. „čtyřstupňový proces
významnosti“ pro zveřejnění účetních pravidel. Cílem novely je zejména pomoci subjektům zajistit účetní
politiku zveřejnění tak, aby účetní jednotky zveřejňovaly své významné účetní zásady a aby používaly
koncept významnosti při rozhodování o zveřejnění účetních pravidel. Zásady významnosti informací
jsou definovány takto: Účetní informace jsou významné, pokud jsou brány v úvahu společně s dalšími
informacemi v účetní závěrce účetní jednotky a pokud lze očekávat, že mohou ovlivňovat rozhodnutí
primárních uživatelů účetních závěrek. Při posuzování významnosti informací o účetních pravidlech
musí účetní jednotky zohlednit jak velikost, tak i povahu a podmínky provedení transakce.
Změny IAS 1 jsou použitelné pro roční období od 1. ledna 2023. Dřívější zveřejnění je povoleno, pokud
je tato skutečnost zveřejněna. Vedení posoudilo dopad novely na účetní závěrku Skupiny a dospělo k
závěru, že novela nebude mít na účetní závěrku významný dopad.
IFRS 3 Podnikové kombinace, IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení, IAS 37 Rezervy, podmíněné
závazky a podmíněná aktiva a Roční revize IFRS (novely)
IASB vydala dílčí novely následujících standardů (novely jsou závazné od řádného účetního období
začínajícího 1. ledna 2022, účetní jednotky je ale mohou uplatnit již před tímto datem):
-

IFRS 3 Podnikové kombinace (novela): cílem této novely je aktualizovat v IFRS 3 odkaz
na Koncepční rámec účetního výkaznictví, který byl v posledních letech revidován. Požadavky
na účtování podnikových kombinací se nijak nemění.

-

IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení (novela): v souladu s touto novelou si účetní jednotka již
nebude moci odečíst od pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku částky, které získala
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prodejem produktů vyrobených s pomocí tohoto majetku před tím, než byl dán do užívání.
Příjmy z tohoto prodeje a související výdaje se budou účtovat do výnosů, resp. do nákladů.
-

IAS 37 Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva (novela): novela specifikuje náklady
na plnění smlouvy, které účetní jednotka zohledňuje při posuzování toho, zda se jedná
o nevýhodnou smlouvu.

-

V rámci Roční revize IFRS 2018 – 2020 byly provedeny drobné změny v IFRS 1 První přijetí
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IFRS 9 Finanční nástroje, IAS 41 Zemědělství
a v Ilustrativních příkladech k IFRS 16 Leasingy.

Tyto novely zatím nebyly schváleny Evropskou unií. Neočekává se, že by tyto novely měly na účetní
závěrku Společnosti významný vliv.
IFRS 16 Leasingy – Úlevy poskytnuté v souvislosti s pandemií cοvid-19 (novela)
Novela byla schválena Evropskou unií 9. října 2020 a je účinná zpětně od účetního období začínajícího
1. červnem 2020, lze ji uplatnit i dříve, a to na účetní závěrky, které nebyly schváleny k vydání
k 28. květnu 2020. IASB novelizovala IFRS 16 proto, aby nájemci nemuseli úlevy, které dostali v přímé
souvislosti s koronavirovou pandemií, účtovat podle IFRS 16 jako modifikace leasingu. Pokud jsou
splněny všechny následující podmínky, změny leasingových plateb související s úlevami poskytnutými
nájemcům kvůli pandemii covid-19 se mohou účtovat stejným způsobem jako změna dle IFRS 16, která
není modifikací leasingové smlouvy:
-

protihodnota reflektující změnu leasingových plateb je v podstatě stejná jako protihodnota
bezprostředně před touto změnou nebo nižší;

-

ke snížení dochází pouze u leasingových plateb s termínem splatnosti do 30. června 2021
včetně;

-

ostatní leasingové podmínky zůstávají bez zásadní změny.

Neočekává se, že by novela měla na účetní závěrku Společnosti významný vliv.
Novely ke standardům IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 – Reforma referenčních úrokových
sazeb – fáze 2
V srpnu 2020 IASB zveřejnila Reformu referenčních úrokových sazeb - fáze 2, novely k IFRS 9, IAS 39,
IFRS 7, IFRS 4 a IFRS 16 a dokončila svou práci v reakci na reformu měrných úrokových sazeb
mezibankovního trhu IBOR (Interbank Offered Rates) na finanční výkaznictví. Novely poskytují dočasné
úlevy, které řeší dopady finančního výkaznictví, když je mezibankovní nabídnutá sazba (IBOR)
nahrazena alternativní prakticky bezrizikovou úrokovou sazbou RFR (risk-free rate). Novely zejména
zavádí praktické zjednodušení při účtování o změnách v základu pro stanovení smluvních peněžních
toků z finančních aktiv a závazků pomocí úpravy efektivní úrokové sazby, ekvivalentní pohybu tržní
úrokové sazby. Novely rovněž zavádějí úlevy z ukončení zajišťovacích vztahů, včetně dočasné úlevy
od povinnosti splnit samostatně identifikovatelný požadavek, pokud je nástroj RFR označen jako
zajištění rizikové složky. Novela k IFRS 4 je navržena tak, aby umožňovala pojistitelům, kteří stále
uplatňují IAS 39, získat stejné úlevy jako ty, které jsou poskytovány změnami provedenými v IFRS 9.
Cílem novely k IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování je poskytnutí informací uživatelům účetní
závěrky k porozumění dopadu reformy referenčních úrokových sazeb na finanční nástroje Společnosti
a strategii řízení rizik. Novely jsou účinné od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2021 nebo
později, účetní jednotky ji ale mohou uplatnit již před tímto datem. I když je aplikace retrospektivní,
účetní jednotka není povinna přepracovávat předchozí období. Neočekává se, že by novela měla
na účetní závěrku Společnosti významný vliv.
Společnost nepředpokládá, že některé z výše uvedených standardů, revizí nebo novel uplatní před
termínem jejich závazné platnosti.
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b)Funkční měna a měna vykazování
Položky obsažené v účetní závěrce Společnosti jsou oceněny měnou, která nejlépe zobrazuje
ekonomickou podstatu zásadních událostí a okolností týkajících se daného subjektu („funkční měna“).
Účetní závěrka je prezentována v českých korunách, což je funkční měna i měna vykazování
Společnosti.
c) Transakce v cizích měnách a zůstatky v cizích měnách
Transakce v cizích měnách jsou účtovány přepočtené na funkční měnu s použitím denního kurzu. Zisky
a ztráty vyplývající z úhrady těchto transakcí a z přepočtu peněžních aktiv a pasiv v cizích měnách jsou
vykazovány ve výkazu zisku a ztráty, s výjimkou transakcí k zajištění peněžních toků přeceněných
do vlastního kapitálu. Zůstatky peněžních položek v cizích měnách se na konci roku přeceňují kurzem
platným ke konci roku. Zůstatky nepeněžních položek, které jsou vedeny v historických cenách
vyjádřených v cizí měně, se na konci roku nepřeceňují, ale vykáží za použití směnného kurzu k datu
transakce.
d) Pozemky, budovy a zařízení
Nemovitosti, stroje a zařízení jsou prvotně zaznamenány v pořizovací ceně a jsou s výjimkou pozemků
odpisovány, jak je uvedeno níže. Zůstatková hodnota zahrnuje i případné snížení hodnoty aktiva
(snížení hodnoty). Pozemky jsou následně zachyceny pořizovací cenou sníženou o opravné položky na
snížení hodnoty.
Pořizovací cena nemovitostí, strojů a zařízení zahrnuje veškeré náklady, které přímo souvisejí
s uvedením jednotlivých položek hmotných aktiv do stavu umožňujícího předpokládané použití.
Vlastní náklady, které se používají pro ocenění majetku vyrobeného ve Společnosti, zahrnují
materiálové náklady, přímé mzdové náklady a příslušnou část výrobních režijních nákladů.
Výdaje na opravy a údržbu hmotných aktiv jsou účtovány do nákladů v době jejich vzniku.
Hmotná aktiva, která se již nepoužívají, nejsou určená k prodeji a nepřinášejí žádný budoucí
ekonomický prospěch nebo jsou z jiných důvodů vyřazena, se z rozvahy vyřadí spolu s oprávkami
vztahujícími se k tomuto majetku. Veškeré čisté zisky (přínosy) či ztráty vzniklé v souvislosti s vyřazením
jsou účtovány do ostatních provozních nákladů, tj. čistý zisk či ztráta je určena jako rozdíl mezi čistým
výnosem z vyřazení/prodeje a vykázanou účetní hodnotou aktiva.
Hmotná aktiva, s výjimkou pozemků, jsou odpisována rovnoměrně počínaje okamžikem jejich
připravenosti k užívání. Odpisování se přerušuje k okamžiku odúčtování aktiva nebo je-li hmotné
aktivum klasifikováno jako aktivum držené k prodeji, a to k okamžiku, který nastane dříve. Hmotná aktiva
jsou odepisována do jejich zbytkové hodnoty, která představuje předpokládanou realizační cenu
k okamžiku, kdy Společnost předpokládá, že přestane dané aktivum využívat při své činnosti.
Odpisování se nepřerušuje, pokud je aktivum dočasně v nečinnosti nebo mimo aktivní provoz
(v případě, že není plně odepsáno).
Předpokládané doby životnosti použité v této účetní závěrce jsou následující:
Počet let
Budovy, stavby

30 – 45

Stroje, přístroje a zařízení

5 – 30

Dopravní prostředky

4–8

Počítačové vybavení

3–8

U pozemků se předpokládá neomezená životnost, a proto nejsou odepisovány.
Zbytkové hodnoty a životnost aktiv jsou ke každému rozvahovému dni revidovány a v případě potřeby
upraveny.
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Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu,
je zůstatková hodnota aktiva snížena na jeho zpětně získatelnou hodnotu (viz poznámka 2s) Snížení
hodnoty aktiv).
e) Nehmotná aktiva
Nehmotná aktiva se oceňují pořizovací cenou. Nehmotná aktiva vyrobená ve Společnosti nejsou,
s výjimkou výdajů na vývoj, aktivována a výdaje se účtují do nákladů v roce, v němž byly vynaloženy.
Účetní hodnota nehmotných aktiv se prověřuje z hlediska možného snížení v případě, že události
nebo změna skutečností naznačují, že účetní hodnota majetku je vyšší než jeho zpětně získatelná
hodnota.
Nehmotná aktiva se odpisují rovnoměrně po předpokládanou dobu použitelnosti.
f) Investice a ostatní finanční aktiva
Společnost klasifikuje svá finanční aktiva do následujících kategorií: Finanční aktiva přeceňovaná
na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty, finanční aktiva přeceňovaná naběhlou
hodnotou a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku
hospodaření.
Finanční aktiva získaná především za účelem vytváření zisku z krátkodobých cenových fluktuací jsou
klasifikována jako finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty
a jsou zahrnuta do krátkodobých aktiv.
Investice, které generují peněžní toky, jež jsou „výhradně splátkami jistiny a úroků“ z nesplacené částky
jistiny, a které společnost drží za účelem inkasa smluvních peněžních toků, se následně přeceňují
naběhlou hodnotou, jsou zahrnuty do běžných nebo do dlouhodobých aktiv v závislosti na období,
ve kterém proběhne jejich vypořádání. Takováto aktiva jsou vedena v zůstatkové hodnotě za použití
metody efektivních úrokových sazeb a jsou zahrnuty do běžných nebo do dlouhodobých aktiv
v závislosti na období, ve kterém proběhne jejich vypořádání. Takováto aktiva jsou vedena v zůstatkové
hodnotě za použití metody efektivních úrokových sazeb a jsou zahrnuta do běžných
nebo do dlouhodobých aktiv v závislosti na období, ve kterém proběhne jejich vypořádání.
Finanční aktiva, která má společnost v úmyslu držet po dobu neurčitou, avšak má možnost je prodat
z důvodů řešení likvidity nebo změny úrokové sazby se oceňují reálnou hodnotou s dopadem
do ostatního úplného výsledku hospodaření. Tyto investice jsou zahrnuty do položky dlouhodobých
aktiv, pokud vedení nemá výslovný záměr držet je po dobu kratší než 12 měsíců od rozvahového dne
nebo pokud není nutné je prodat s cílem zvýšit pracovní kapitál. V takovém případě jsou zahrnuty
do krátkodobých aktiv.
Dluhové nástroje se oceňují reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku hospodaření,
pokud jsou splněny obě následující podmínky: držba finančního nástroje se řídí určitým obchodním
modelem, jehož cíl je naplňován inkasem smluvních peněžních toků nebo prodejem finančního aktiva)
a na základě smluvních podmínek daného finančního aktiva vznikají ke stanoveným datům peněžní
toky, které jsou výhradně splátkami jistiny a úroků z nesplacené jistiny. Tyto dluhové finanční nástroje
se následně přeceňují reálnou hodnotou a související zisky nebo ztráty vyplývající z její změny se
vykazují do ostatního úplného výsledku hospodaření. Úrokové výnosy a kurzové rozdíly se účtují
do výnosů, resp. do nákladů. Při odúčtování finančního nástroje se související zisky nebo ztráty, které
byly původně vykázány v ostatním úplném výsledku hospodaření, převedou do výkazu zisku a ztráty.
Vedení určí příslušnou klasifikaci finančních investic v době jejich koupě a toto zařazení v souladu
s IFRS 9 pravidelně přehodnocuje.
Veškeré nákupy a prodeje finančních aktiv se vykazují k datu sjednání obchodu, tedy k datu, ke kterému
se Společnost zaváže dané aktivum koupit nebo prodat. Pořizovací cena zahrnuje všechny transakční
náklady související s nákupem. Finanční aktiva přeceňovaná na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu
zisku a ztráty a finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku
hospodaření jsou následně vedena v reálné hodnotě, zatímco investice držené do splatnosti jsou
vedeny v zůstatkové hodnotě za použití metody efektivních úrokových sazeb.
Realizované a nerealizované zisky a ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty finančních aktiv
přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem do výkazu zisku a ztráty se účtují do výkazu zisku
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a ztráty v období, v němž nastanou. Naproti tomu nerealizované zisky a ztráty u dluhových nástrojů
oceňovaných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku hospodaření se účtují do ostatního
úplného výsledku hospodaření v období, v němž nastanou.
Investice do dceřiných, přidružených (společností s podstatným vlivem) a společných podniků
jsou oceněny pořizovací cenou. Případné snížení hodnoty těchto investic je zohledněno pomocí
opravných položek nebo přímým odpisem investice.
Snížení hodnoty finančních aktiv
Finanční aktiva nebo skupiny finančních aktiv jsou minimálně jednou ročně k rozvahovému dni
prověřovány na snížení hodnoty.
U všech dluhových nástrojů neoceňovaných reálnou hodnotou s dopadem do výkazu zisku a ztráty
společnost tvoří opravné položky na očekávané úvěrové ztráty. Nejprve vždy k rozvahovému dni
posoudí, zda se úvěrové riziko související s daným finančním nástrojem od jeho provodního zaúčtování
významně zvýšilo. Je-li tomu tak, vytvoří opravnou položku v částce odpovídající očekávané výši ztráty
po celou zbývající dobu trvání finančního nástroje. Jestliže se úvěrové riziko související s daným
finančním nástrojem od jeho provodního zaúčtování významně nezvýšilo, vytvoří opravnou položku
na 12měsíční očekávané ztráty.
(1) Aktiva oceňovaná naběhlou hodnotou
Pokud události naznačují, že u finančního nástroje oceňovaného naběhlou hodnotou došlo od jeho
prvotního zaúčtování ke zvýšení úvěrového rizika výše ztráty je stanovena jako rozdíl mezi účetní
zůstatkovou hodnotou aktiva a aktuální hodnotou očekávaných budoucích finančních toků
diskontovaných původní efektivní úrokovou sazbou aktiva. Účetní zůstatková hodnota aktiva je snížena
buď přímo, nebo prostřednictvím účtu opravných položek. Výše ztráty je zohledněna ve výkazu zisku
a ztráty.
U pohledávek z obchodního styku a smluvních aktiv společnost používá pro výpočet očekávaných
úvěrových ztrát zjednodušenou metodu. V rámci této metody není nutné sledovat změny úvěrového
rizika, protože společnost vždy k rozvahovému dni zaúčtuje opravnou položku ve výši ztráty po zbývající
dobu trvání finančního nástroje. Společnost vyvinula matici pro výpočet opravných položek, která
vychází ze zkušeností s úvěrovými ztrátami v předchozích letech a zohledňuje prognostické faktory
specifické pro konkrétní dlužníky a dané ekonomické prostředí. Účetní hodnota pohledávky je snížena
pomocí opravné položky. Takto snížená hodnota pohledávky je odúčtována, pokud jsou pohledávky
identifikovány jako nevymahatelné nebo jsou prodány.
(2) Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou s dopadem do ostatního úplného výsledku
hospodaření
Očekávané úvěrové ztráty u dluhových nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou s dopadem
do ostatního úplného výsledku hospodaření nesnižují účetní hodnotu těchto aktiv vykázanou ve výkazu
finanční pozice, tj. reálnou hodnotu, jíž byly tyto nástroje oceněny. Související opravná položka se
vykazuje v ostatním úplném výsledku hospodaření jako akumulovaná ztráta a současně se stejná
částka zaúčtuje na vrub nákladů. Při odúčtování finančního nástroje se související akumulovaná ztráta
převede z ostatního úplného výsledku hospodaření do výkazu zisku a ztráty.
Odúčtování finančních aktiv
Finanční aktivum je odúčtováno pokud:
a)

zanikla práva na finanční toky v souvislosti s aktivem,

b)

Společnost má právo na finanční toky v souvislosti s aktivem, ale dá se předpokládat, že všechny
tyto toky bude povinna v rámci zvláštního ujednání („pass-through“) bezodkladně převést třetí
straně,

c)

Společnost převedla svá práva na peněžní toky z finančních aktiv a přitom buď v podstatné míře
převedla všechna rizika a odměny plynoucí z finančních aktiv anebo rizika a odměny
ani nepřevedla ani v podstatné míře nepodržela, ale převedla kontrolu nad finančním aktivem.

g) Zásoby
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Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, nebo realizovatelnou hodnotou, je-li nižší.
Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a náklady, které byly vynaloženy v souvislosti s dopravou zásob
na současné místo určení a jejich uvedením do současného stavu, a účtuje se o ní s použitím metody
„first-in, first-out“ (FIFO – první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění
úbytku zásob).
Realizovatelná hodnota je stanovena jako rozdíl mezi odhadovanou prodejní cenou v rámci běžné
činnosti podniku a odhadovanými náklady vynaloženými na dokončení služeb, příp. výrobků
a uskutečnění jejich prodeje.
h) Pohledávky z obchodního styku a jiné pohledávky
Pohledávky z obchodního styku se vykazují v nominální hodnotě snížené o případné ztráty ze snížení
hodnoty. U pohledávek z obchodního styku a ostatních pohledávek společnost používá pro výpočet
očekávaných úvěrových ztrát zjednodušenou metodu. V rámci této metody není nutné sledovat změny
úvěrového rizika, protože společnost vždy k rozvahovému dni zaúčtuje opravnou položku ve výši ztráty
po zbývající dobu trvání finančního nástroje. Společnost vyvinula matici pro výpočet opravných položek,
která vychází ze zkušeností s úvěrovými ztrátami v předchozích letech a zohledňuje prognostické
faktory specifické pro konkrétní dlužníky a dané ekonomické prostředí.
Nedobytné pohledávky společnost odpisuje při jejich zjištění přímo do nákladů.
i) Peníze a peněžní ekvivalenty
Peníze a peněžní ekvivalenty tvoří peníze na bankovních a jiných bankovních účtech a v hotovosti,
krátkodobé vklady a směnky s původní splatností maximálně do tří měsíců.
Pro účely přehledu o peněžních tocích peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují výše definované peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty, ale nikoliv nesplacené bankovní kontokorentní úvěry.
j) Finanční závazky
Úvěry a finanční výpomoci se při prvotním zaúčtování oceňují pořizovací cenou, která se rovná reálné
hodnotě přijatého plnění snížené o náklady spojené s poskytnutím úvěru nebo finanční výpomoci.
Úvěry a finanční výpomoci se následně přeceňují zůstatkovou hodnotou, a to s použitím metody
efektivní úrokové sazby.
Úvěry jsou klasifikovány jako krátkodobé závazky, pokud Společnost nemá bezpodmínečné právo
splatit úvěr za více jak 12 měsíců.
k) Zaměstnanecké požitky
(1)

Důchodové pojištění a penzijní připojištění

Společnost hradí pravidelné odvody do státního rozpočtu k financování státního důchodového pojištění
s využitím sazeb platných v průběhu období na základě hrubých mezd. Odvody do státního rozpočtu
k financování státního důchodového pojištění odpovídají plánu definovaných příspěvků. Společnost
nemá žádné dodatečné náklady s tímto pojištěním po uskutečnění platby. Náklady související s odvody
jsou zúčtovány ve výkazu zisku a ztráty ve stejném období jako související mzdy a platy. Společnost
také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění formou plateb pojišťovnám v rámci platného
penzijního plánu. Tyto náklady jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ke kterému se tyto
částky vztahují.
(2)

Odměny

Společnost účtuje o odměnách zaměstnancům vztahujících se k danému účetnímu období v souladu
s očekávaným plněním cílů Společnosti zohledňujících vybrané klíčové charakteristiky hospodaření.
Společnost zaúčtuje dohadnou položku na odměny v případech, kdy je k nim smluvně zavázána, anebo
pokud běžná minulá praxe vytváří současný závazek.
(3)

Věrnostní odměny a odměny při odchodu do důchodu
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Společnost účtuje o závazku souvisejícím s věrnostními odměnami a s odměnami při odchodu
do důchodu v souladu se schválenou Kolektivní smlouvou. Odměny splatné v období delším
než 12 měsíců jsou diskontovány na současnou hodnotu a vykazovány jako dlouhodobý závazek.
l) Leasing
Leasing je smlouva nebo část smlouvy, která poskytuje právo k užívání identifikovaného aktiva
po určitou dobu výměnou za protihodnotu. Na počátku smlouvy společnost posuzuje, zda smlouva má
charakter leasingu nebo leasing obsahuje. Společnost přehodnocuje, zda smlouva má charakter
leasingu nebo leasing obsahuje, pouze v případě, že dojde ke změně smluvních podmínek.
To, zda smlouva převádí právo kontrolovat užívání identifikovaného aktiva po určitou dobu, posuzuje
společnost na základě toho, zda má zákazník v průběhu doby užívání obě následující práva:
(a) právo získat v podstatě veškerý ekonomický prospěch z využívání identifikovaného aktiva;
(b) právo řídit využívání identifikovaného aktiva.
Pokud má zákazník právo kontrolovat využívání identifikovaného aktiva pouze po část doby platnosti
smlouvy, obsahuje smlouva leasing pouze po tuto část.
Společnost posuzuje, zda smlouva obsahuje leasing, zvlášť pro každou potenciální samostatnou
leasingovou komponentu.
Leasing, který převádí v podstatě všechna rizika a užitky vyplývající z vlastnictví podkladového aktiva,
je klasifikován jako finanční leasing. V opačném případě se jedná o operativní leasing.
Dojde-li k předčasnému ukončení operativního leasingu, jsou veškeré penalizační platby požadované
pronajímatelem za předčasné ukončení zúčtovány k tíži nákladů v období, ve kterém k ukončení
operativního leasingu došlo.
Z pohledu nájemce se veškerý leasing (s výjimkou krátkodobých leasingů a leasingů aktiv s nízkou
hodnotou) aktivuje v současné hodnotě minimálních leasingových plateb. Každá platba leasingu
je alokována mezi závazky a finanční náklady tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové sazby.
Odpovídající závazky z nájmu se po odečtení finančních nákladů zahrnují do ostatních dlouhodobých
závazků (v závislosti na splatnosti). Úrokový prvek finančních nákladů se účtuje k tíži výkazu zisku
a ztráty po celou dobu leasingu tak, aby bylo dosaženo konstantní úrokové míry ze zbývajícího zůstatku
závazku. Pokud existuje přiměřená jistota, že nájemce získá aktivum na konci doby pronájmu do svého
vlastnictví, pak předpokládaná doba použitelnosti je doba životnosti aktiva. V ostatních případech jsou
aktiva pořízená prostřednictvím leasingu odepisována po dobu životnosti, nebo po dobu leasingu, je-li
kratší.
Společnost jako pronajímatel u operativního pronájmu pokračuje ve vykazování pronajatého majetku
ve výkazu finanční pozice v položce Pozemky, budovy a zařízení. Příjmy z operativního pronájmu jsou
rozeznávány do zisku nebo ztráty jako výnosy ze skladování ropy.
m) Rezervy
Rezervy jsou tvořeny v případech, kdy Společnost bude v budoucnosti nucena hradit současný závazek
a je možné spolehlivě odhadnout výši odtoku prostředků nezbytných k vypořádání tohoto závazku.
Pokud Společnost očekává náhradu nákladů, například na základě pojistné smlouvy, vykazuje se
taková náhrada jako samostatné aktivum, avšak pouze v případě, že realizace náhrady je prakticky
jistá.
n) Vykazování výnosů
Výnosy ze smluv se zákazníky
O výnosech ze smluv se zákazníky se účtuje v okamžiku, kdy společnost splní závazek k plnění,
a to převedením přislíbeného zboží nebo služby na zákazníka (tj. v momentě přechodu kontroly
nad zbožím/službou na zákazníka).
Přeprava ropy
Výnosy z přepravy ropy jsou zaúčtovány průběžně, protože zákazník přijímá a spotřebovává prospěch
plynoucí z plnění poskytovaného Společností současně s tím, jak Společnost plnění poskytuje.
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Komerční skladování ropy
Výnosy z komerčního skladování ropy jsou zaúčtovány průběžně, protože zákazník přijímá a
spotřebovává prospěch plynoucí z plnění poskytovaného společností současně s tím, jak Skupina
plnění poskytuje.
Smluvní aktiva a závazky
Když kterákoli ze smluvních stran (společnost nebo zákazník) poskytne plnění, vykáže Společnost
danou smlouvu ve výkazu o finanční pozici jako smluvní aktivum nebo smluvní závazek, a to v závislosti
na vztahu mezi plněním Společnosti a úhradou zákazníka. Společnost vykazuje veškerá nepodmíněná
práva na protihodnotu samostatně jako pohledávku.
Pokud zákazník hradí protihodnotu nebo pokud má Společnost právo na protihodnotu, která
je nepodmíněná (tj. pohledávka), dříve, než Společnost převede zboží nebo službu na zákazníka,
Společnost vykáže tuto smlouvu jako smluvní závazek v okamžiku, kdy je tato úhrada provedena,
případně kdy je splatná (podle toho, co nastane dříve). Smluvní závazek je závazek Společnosti převést
zboží nebo službu, za něž Společnost obdržela od zákazníka protihodnotu (případně nastala splatnost
částky protihodnoty) na zákazníka.
Pokud společnost poskytne plnění převodem zboží nebo služby na zákazníka dříve, než zákazník
uhradí protihodnotu, nebo dříve, než je úhrada protihodnoty splatná, vykáže tuto smlouvu jako smluvní
aktivum, s výjimkou veškerých částek, které jsou vykazovány jako pohledávka.
Pohledávkou se rozumí právo společnosti na protihodnotu, které je nepodmíněné. Právo
na protihodnotu je nepodmíněné v případě, že je před splatností úhrady této protihodnoty vyžadováno
pouze prosté plynutí času.
Výnosy z operativního pronájmu
Výnosy z operativního pronájmu tanků ke skladování ropy (státních hmotných rezerv) jsou účtovány
měsíčně dle platných smluv.
o) Státní dotace
Státní dotace se účtují v ocenění reálnou hodnotou v těch případech, kde existuje dostatečná jistota,
že Společnost dotaci získá a že splní veškeré podmínky s ní spojené. Hodnota dotace, která se týká
majetku, se účtuje ve prospěch účtu výnosů příštích období a odpisuje se v ročních rovnoměrných
částkách do výkazu zisku a ztráty po předpokládanou dobu použitelnosti příslušného majetku.
Společnost obdržela v letech 1993-1996 dotaci ze státního rozpočtu v souvislosti s výstavbou
velkokapacitních nádrží na ropu. Dotace je zachycena jako výnos příštích období (viz poznámka 15)
a je rozpouštěna do ostatních provozních zisků po předpokládanou dobu životnosti majetku, jehož
se týká, která činí 30 let.
p) Výpůjční náklady
Společnost kapitalizuje výpůjční náklady související s pořízením dlouhodobých aktiv. Ostatní výpůjční
náklady jsou vykazovány přímo ve výkazu zisku a ztrát.
q) Splatná a odložená daň
Náklad daně z příjmů představuje splatnou a odloženou daň.
Splatná daňová pohledávka a závazek kalkulované za běžné nebo předchozí období jsou vykazovány
v hodnotě očekávaného plnění od správce daně nebo placené správci daně. Pro kalkulaci daně jsou
použity daňové sazby a uplatněny právní ustanovení, které jsou platné nebo vydané k datu účetní
závěrky.
Odložená daň je vypočtena s použitím závazkové metody uplatněné na všechny dočasné rozdíly vzniklé
mezi daňovou hodnotou majetku a závazků a jejich účetní zůstatkovou hodnotou vykazovanou v účetní
závěrce. Odložená daň je vypočtena s použitím schválených daňových sazeb a právních ustanovení,
která budou účinná v době, kdy dojde k realizaci aktiva, nebo vyrovnání závazku.
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Hlavní dočasné rozdíly vyplývají z rozdílů mezi daňovou a účetní zůstatkovou hodnotou budov
a zařízení a reálných hodnot zajišťovacích derivátů.
Odložená daňová pohledávka se uznává u všech odčitatelných přechodných rozdílů v rozsahu, v jakém
je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se bude moci využít odčitatelný přechodný rozdíl,
bude dosažen.
Společnost účtuje o daňových dopadech transakcí a událostí shodným způsobem, jako o samotných
transakcích a událostech. Daňové dopady transakcí a událostí, které jsou zúčtovány ve výkazu zisku
a ztráty, jsou též zúčtovány ve výkazu zisku a ztráty. Daňové dopady transakcí a událostí, které jsou
zúčtovány v ostatním úplném výsledku hospodaření, jsou zúčtovány v ostatním úplném výsledku
hospodaření.
Odložená daňová pohledávka a závazek jsou vzájemně započteny v případě, že je dle zákona možné
započíst daňové aktivum a závazek, a pokud odložené daně podléhají stejnému správci daně. Stejné
ustanovení je uplatněno i pro vzájemný zápočet běžné daňové pohledávky a závazku.
r) Derivátové finanční nástroje
Z běžné činnosti Společnosti vyplývá finanční riziko dopadu změn směnných kurzů. Společnost používá
k zajištění některých rizik spojených s pohyby směnných kurzů derivátové finanční nástroje
(např. devizové forwardové smlouvy).
Společnost neprovádí žádné spekulativní obchody.
Řízení rizik provádí finanční oddělení v souladu se schválenými pravidly. Představenstvo definuje
zásady celkového řízení rizik. V souladu s těmito zásadami existují písemná pravidla týkající
se konkrétních oblastí, jako je například devizové riziko, úrokové riziko, úvěrové riziko, užití derivátových
finančních nástrojů a investování přebytečné likvidity.
Účetní zachycení derivátů
Derivátové finanční nástroje jsou prvotně vykazovány v rozvaze v pořizovací ceně a následně
přeceněny na svou reálnou hodnotu. Metoda vykazování výsledného zisku nebo ztráty závisí na povaze
zajišťované položky. K datu uzavření smlouvy o derivátech označí Společnost konkrétní deriváty
jako zajištění reálné hodnoty vykázaných aktiv nebo závazků, nebo pevného příslibu (zajištění reálné
hodnoty), nebo zajištění očekávané transakce (zajištění peněžních toků).
Změny reálné hodnoty derivátů, které jsou označeny jako zajištění reálné hodnoty, splňují dané
podmínky a jsou vysoce účinné, se účtují do výkazu zisku a ztráty spolu se změnami reálné hodnoty
zajištěných aktiv a závazků.
Změny reálné hodnoty derivátů, které jsou označeny jako zajištění peněžních toků, splňují dané
podmínky a jsou vysoce účinné, se vykazují v ostatním úplném výsledku hospodaření. Pokud má
očekávaná transakce nebo pevný příslib za následek vykázání aktiva nebo závazku, jsou zisky a ztráty
dříve vykazované v ostatním úplném výsledku hospodaření vyňaty a zahrnuty do vstupní pořizovací
ceny takového aktiva nebo závazku. V ostatních případech jsou částky dříve vykázané v ostatním
úplném výsledku hospodaření převedeny do výkazu zisku a ztráty a klasifikovány jako výnos
nebo náklad ve stejných obdobích, v nichž je realizován zajištěný pevný příslib nebo v nichž má
očekávaná transakce dopad na výkaz zisku a ztráty.
Když uplyne doba platnosti zajišťovacího nástroje nebo je tento zajišťovací nástroj prodán, popřípadě
pokud již nesplňuje kritéria pro účtování zajištění podle standardu IAS 39, zůstanou jakýkoliv
kumulovaný zisk nebo ztráta, které jsou v té době zaúčtovány do ostatního úplného výsledku
hospodaření, vyčleněny v ostatním úplném výsledku hospodaření, dokud není očekávaná transakce
s konečnou platností vykázána ve výkazu zisku a ztráty. Pokud se však již nepředpokládá, že dojde
k realizaci očekávané transakce, jsou kumulované zisky nebo ztráty, které byly zaúčtovány přímo
do ostatního úplného výsledku hospodaření, neprodleně převedeny do výkazu zisku a ztráty.
Společnost dokládá již při zahájení zajišťovací transakce vztah mezi zajišťovacími nástroji
a zajišťovanými položkami a rovněž cíl řízení rizik a strategii zajišťovacích transakcí. Tento proces
zahrnuje přiřazení derivátů označených jako zajišťovací ke konkrétním aktivům a závazkům
nebo ke konkrétním pevným příslibům nebo očekávaným transakcím. Společnost rovněž při zahájení
zajištění a poté průběžně dokládá svůj odhad, zda jsou deriváty užívané při zajišťovacích transakcích
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vysoce účinné při kompenzaci změn reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek.
Reálná hodnota devizových forwardových smluv se stanoví na základě aktuálních forwardových
směnných kurzů platných pro smlouvy s podobnými lhůtami splatnosti.
s) Snížení hodnoty aktiv
Dlouhodobá aktiva jsou minimálně jednou ročně k rozvahovému dni prověřována na existenci indikátorů
snížení hodnoty.
Dojde-li k událostem či změnám, které naznačují či mohou způsobit, že účetní zůstatková hodnota
aktiva může převýšit zpětně získatelnou hodnotu aktiva, nebo v případě, že nehmotná aktiva dosud
nebyla uvedena do používání, je prověřováno, zda nedošlo ke snížení hodnoty majetku, strojů
a zařízení, ostatních aktiv a nehmotného majetku. Ztráta v důsledku snížení hodnoty je vykázána
ve výši rozdílu, o který zůstatková hodnota aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou hodnotu. Zpětně
získatelná hodnota je vyšší z čisté prodejní ceny aktiva a jeho hodnoty z užívání. Pro účely posouzení
snížení hodnoty jsou aktiva slučována do skupin na nejnižším stupni, pro který je možné samostatně
identifikovat příchozí peněžní toky (penězotvorné jednotky).
t) Podmíněné závazky a podmíněná aktiva
Způsob, jakým Společnost ošetřuje závazky, u nichž je nejistá částka a časování, závisí na odhadu
vedení Společnosti týkajícího se částky a časování závazku a pravděpodobnosti odlivu prostředků
představujících ekonomický prospěch, které budou požadovány při úhradě závazku. Společnost tvoří
rezervu, pokud má současný závazek (smluvní nebo mimosmluvní), který je důsledkem konkrétní
události v minulosti, je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok
prostředků představujících ekonomický prospěch a může být proveden spolehlivý odhad částky
závazku. O podmíněných závazcích není v účetních výkazech účtováno, neboť jejich existence bude
potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které
nejsou plně pod kontrolou Společnosti. Podmíněné závazky jsou průběžně prověřovány tak, aby se
zjistilo, zda se odtok prostředků představujících ekonomický prospěch nestal pravděpodobným. Pokud
je pravděpodobné, že dojde k odtoku prostředků představujících ekonomický přínos z důvodu položky,
která byla původně považována za podmíněný závazek, vykáže se na ni rezerva v účetních výkazech
za období, ve kterém ke změně pravděpodobnosti došlo.
Podmíněná aktiva nejsou v účetní závěrce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny pouze tehdy,
když by bylo pravděpodobné, že v souvislosti s nimi poplyne Společnosti ekonomický přínos.
u) Distribuce dividend
Výplata dividend akcionářům Společnosti je v účetní závěrce Společnosti vykázána jako závazek
v období, kdy je výplata dividend schválena akcionáři Společnosti.
v) Finanční nástroje
Finanční nástroje zachycené v rozvaze zahrnují peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní účty,
finančních aktiva, pohledávky, závazky, půjčky (včetně dluhopisů) a deriváty.
w) Významné události, které nastaly po rozvahovém dni
V účetní závěrce jsou zohledněny události, které nastaly po rozvahovém dni, a které poskytují
dodatečné informace o finanční situaci Společnosti k tomuto datu. Ostatní události se uvádějí v příloze
k účetní závěrce pouze v případě, že jsou významné.
x) Významné účetní odhady
Společnost provádí odhady a předpoklady týkající se budoucnosti. Ze své podstaty se účetní odhady
pouze zřídka budou rovnat skutečným výsledkům.
Odhady a předpoklady jsou průběžně přehodnocovány a vycházejí z historické zkušenosti a dalších
faktorů, včetně odhadů budoucích událostí, které jsou s ohledem na okolnosti rozumné.
Významné odhady a předpoklady, které mohou mít podstatný vliv na aktiva a závazky v průběhu
následujícího roku jsou uvedeny níže:
(1)

Daň z příjmu a odložená daň
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Společnost účtuje o splatné dani a s ohledem na dočasné rozdíly také o odložené dani. Konečné daňové
posouzení řady transakcí a kalkulací je v době tvorby odhadů nejisté a určování odloženého daňového
závazku a pohledávky odráží očekávání, jak budou využita aktiva Společnosti a uhrazeny její závazky.
Bude-li se konečná výše daňově uznatelných nákladů odchylovat od odhadnutých částek, bude tato
odchylka zúčtována v období, kdy bude zjištěna. Čistá výše závazku z titulu splatné daně z příjmů činí
3 706 tis. Kč k 31. prosinci 2020 a čistá částka odloženého daňového závazku činí 533 433 tis. Kč
k 31. prosinci 2020.
Sazba daně z příjmu právnických osob pro zdaňovací období 2019 a dále je 19%.
(2)

Leasing

Společnost hodnotí povahu uzavřených smluv za účelem posouzení, zda je smlouva uzavřena
jako leasingová, nebo zda je jejím uzavřením založen leasingový vztah dle standardu IFRS 16 Leasingy.
Při posouzení jednotlivých smluv bere Společnost v úvahu zejména, zda je smlouva nebo část smlouvy,
poskytuje právo k užívání identifikovaného aktiva po určitou dobu výměnou za protihodnotu. Výše
uvedený oddíl „Leasing“ (viz. písm. l) obsahuje popis způsobu, jakým Společnost určuje, zda se jedná
o leasing z pohledu nájemce i pronajímatele a zda se jedná o finanční nebo operativní leasing z pohledu
pronajímatele.
(3)

Snížení hodnoty

V souladu s požadavky standardu IAS 36 Snížení hodnoty Společnost každoročně posuzuje existenci
indikátorů snížení hodnoty a provádí testování snížení hodnoty. Posouzení existence indikátorů snížení
hodnoty a testování snížení hodnoty vyžaduje celou řadu kritických odhadů týkajících se zejména
plánování budoucích peněžních toků, diskontních sazeb a určení penězotvorných jednotek. Posuzování
snížení hodnoty dle IAS 36 je prováděno pro dlouhodobý majetek, jehož zůstatkové/účetní hodnoty jsou
popsány v poznámkách 6, 7, 9 a 10.
y) Majetková účast v dceřiné společnosti
Dceřiná společnost je entita, kterou Společnost ovládá. Ovládáním se rozumí možnost kontrolovat
finanční a provozní politiky podniku tak, aby měl ovládající z jeho činností užitek.
Společnost má investici do jediné dceřiné společnosti MERO Germany GmbH („dceřiná společnost“,
viz odst. 9).
Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem se oceňují pořizovací cenou sníženou
o opravnou položku na případné snížení hodnoty.
Jelikož je tato účetní závěrka prezentována samostatně jako tzv. stand-alone, nebyla provedena
konsolidace dceřiných nebo přidružených společností. V souladu s požadavky zákona o účetnictví
připravila Společnost konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS (viz výše).
z) Majetková účast ve společnosti s podstatným vlivem (přidružená společnost)
Přidruženou společností je entita, kterou Společnost neovládá, ale ve které má Společnost podstatný
vliv. Podstatným vlivem se rozumí schopnost ovlivňovat finanční a provozní politiky podniku.
Majetkové účasti ve společnostech s podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou sníženou
o opravnou položku na případné snížení hodnoty.
Jelikož je tato účetní závěrka prezentována samostatně jako tzv. stand-alone, nebyla provedena
konsolidace přidružených společností. V souladu s požadavky zákona o účetnictví připravila Společnost
konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS (viz výše).
aa) Provozní zisk
Provozní zisk představuje zisk bez finančního výsledku hospodaření a daní a zahrnuje zisk z běžných
operací. Finanční výsledek hospodaření se skládá z výnosových a nákladových úroků, ostatních
finančních nákladů (především bankovní poplatky), zisků a ztrát z přecenění finančních instrumentů
a realizovaných a nerealizovaných kursových zisků a ztrát.
bb) Změny v účetní politice
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V roce 2020 nebyly aplikovány v účetních politikách žádné významné změny s výjimkou aplikace
nových a novelizovaných standardů a interpretací, viz výše.
cc) Řízení finančních rizik
Finanční nástroje zachycené v rozvaze zahrnují peníze a peněžní ekvivalenty, bankovní účty,
finančních aktiva, pohledávky, závazky, půjčky.
Z běžné činnosti Společnosti vyplývá celá řada finančních rizik včetně dopadů změn tržních cen cizího
kapitálu, směnných kurzů a úrokových sazeb, čerpání úvěru na financování své činnosti a čisté investice
do zahraničních společností. Celková strategie řízení rizik Společnosti se soustředí
na nepředvídatelnosti finančních trhů a snahu minimalizovat potenciální negativní dopady na finanční
výsledky Společnosti. Společnost používá pro zajištění některých rizik derivátové finanční nástroje
(např. forwardové a swapové smlouvy) nebo nederivátové nástroje (např. depozitní instrumenty).
Společnost neprovádí žádné spekulativní obchody.
Řízení rizik provádí finanční oddělení v souladu se schválenými pravidly. Představenstvo definuje
zásady celkového řízení rizik. V souladu s těmito zásadami existují písemná pravidla týkající
se konkrétních oblastí, jako je například devizové riziko, úrokové riziko, úvěrové riziko, užití derivátových
finančních nástrojů a investování přebytečné likvidity.
(i)

Měnové riziko

Společnost je vystavena měnovému riziku vztahujícímu se zejména k EUR:
a

rozvahové položky (jako například pohledávky, závazky) denominované v cizí měně

b

pravděpodobné/očekávané transakce nebo závazky (jako jsou nákupy nebo prodeje)
denominované v cizí měně

c

čisté investice do německé dceřiné společnosti (firemní měna odlišná od Kč)

Cílem Společnosti je minimalizovat volatilitu zisku a peněžních toků způsobovanou pohyby kurzů cizích
měn.
(ii) Riziko úrokové sazby
Společnost je vystavena riziku úrokové sazby plynoucího z:
a

pohyblivé úrokové sazby použité u finančních / peněžních investic a dluhových instrumentů

Příjmy a provozní peněžní toky Společnosti jsou do značné míry nezávislé na změnách tržních
úrokových sazeb. Pro peněžní aktiva a krátkodobé dluhy se používají pohyblivé úrokové sazby.
(iii)

Riziko likvidity

Nejdůležitějším cílem Společnosti při řízení likvidity je mít k dispozici dostatek finančních zdrojů
pro splnění všech hotovostních platebních závazků, jak se stávají splatnými, umožňující určitou
flexibilitu. Zdroje hotovosti sestávají z peněz a peněžních nástrojů, obchodovatelných cenných papírů
a dostupných závazných úvěrových rámců.
Společnost se zejména soustřeďuje na likviditní profil zohledňující očekávané finanční toky z běžné
činnosti a splatnost dluhu a finančních investic v horizontu následujících 12 měsíců. Rovnováha
mezi plynulostí financování a flexibilitou je řízena možností použít přečerpání účtů, tj. využití
kontokorentního úvěru.
(iv)

Úvěrové riziko

Vzhledem k předmětu své činnosti Společnost poskytuje své služby úzkému okruhu odběratelů, z čehož
vyplývá koncentrace úvěrového rizika souvisejícího s pohledávkami z obchodního styku na tyto
zákazníky (více než 95% pohledávek z obchodního styku je soustředěno na dva klíčové zákazníky
Společnosti). Obchodní pohledávky jsou soustředěny v rámci České republiky. Ačkoliv Společnost
v současné době v souvislosti s pohledávkami nepředpokládá vyšší úvěrové riziko, platební schopnost
je ovlivněna finanční stabilitou národní ekonomiky a stabilitou klíčových zákazníků Společnosti.
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Stav pohledávek je průběžně monitorován s výsledkem minimalizace rizika vzniku pochybných
pohledávek. Maximální možné riziko odpovídá výši účetní hodnoty uvedené v Poznámce č. 12.
S ohledem na úvěrové riziko vznikající z finančních aktiv Společnosti, která se skládají z hotovosti
a peněžních ekvivalentů, finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotu s dopadem do ostatního
úplného výsledku hospodaření finančních aktiv přeceňovaných na reálnou hodnotu s dopadem
do výkazu zisku a ztráty a některých finančních derivátů odpovídá maximální výše úvěrového rizika
v důsledku prodlení druhé strany výši účetní hodnoty těchto nástrojů. Společnost vstupuje do smluvních
ujednání pouze s bonitními finančními institucemi.
Úvěrové riziko je řízeno finančním oddělením Společnosti, které pravidelně monitoruje platební morálku
současných zákazníků a analyzuje věkovou strukturu pohledávek.
dd)Nepřetržité trvání podniku
V souvislosti s pandemií COVID-19 Společnost přijala opatření zabezpečující zejména ochranu zdraví
zaměstnanců a zachování nepřetržitého provozu. Společnost dále zvážila potenciální dopady COVID19 na své aktivity a podnikání. V tuto chvíli nemá COVID-19 na podnikatelské aktivity Společnosti a na
předpoklad neomezené doby trvání podniku významný vliv. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31.
prosinci 2020 zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat ve své
činnosti.
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3.

Výnosy a náklady

Výnosy
Výnosy z přepravy ropy
Výnosy ze skladování ropy
Celkem

2020
1 379 597
537 109
1 916 706

2019
1 478 586
505 617
1 984 203

2020
1 379 597
47 945
1 427 542

2019
1 478 586
0
1 478 586

Členění výnosů ze smluv se zákazníky
Výnosy z přepravy ropy
Výnosy z komerčního skladování ropy
Celkem

V rámci smluv o přepravě ropy a komerčním skladování ropy s UNIPETROL RPA, s.r.o. identifikovala
společnost tyto povinnosti plnit, které jsou v rámci společnosti významné:
Přeprava ropy
Společnost dodává své služby pouze zákazníkům na území České republiky, a proto jsou veškeré
výnosy generovány v rámci České republiky. Společnost provozuje svoji činnost na území České
republiky a veškerá její dlouhodobá hmotná i nehmotná aktiva jsou lokalizována na území České
republiky.
Výnosy z přepravy ropy jsou zaúčtovány průběžně, protože zákazník přijímá a spotřebovává prospěch
plynoucí z plnění poskytovaného společností současně s tím, jak společnost plnění poskytuje.
Komerční skladování ropy
Výnosy z komerčního skladování ropy jsou zaúčtovány průběžně, protože zákazník přijímá
a spotřebovává prospěch plynoucí z plnění poskytovaného společností současně s tím, jak společnost
plnění poskytuje.

Výnosy z operativního leasingu
Výnosy z operativního leasingu, tj. výnosy z pronájmu tanků ke skladování ropy (státních hmotných
rezerv) činily v roce 2020 a 2019 489 164 tis. Kč a 505 617 tis. Kč.
Spotřeba materiálu a energie
2020
9 075
31 817
40 892

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Celkem
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Osobní náklady
2020
84 658
31 408
16 274
5 259
1 773
139 372

Mzdy a platy
Náklady na sociální zabezpečení
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů
Ostatní sociální náklady
Rezerva na závazné budoucí odměny
Celkem

2019
80 530
29 676
14 765
5 881
259
131 111

Společnost zaměstnávala v roce 2020, resp. 2019 v průměru 122 zaměstnanců. Počet členů vedení
dosahoval v roce 2020 resp. 2019 v průměru 8.
Ostatní provozní náklady, netto
2020
33 652
16 274
3 255
6 330
17 244
76 755

Pojištění
Náklady na ekologii (včetně tvorby a rozpuštění rezerv)
Technické, právní a ekonomické poradenství
Katodická ochrana
Ostatní (včetně tvorby a rozpouštění opravných položek)
Celkem

4.

2019
35 130
2 459
6 885
7 670
48 005
100 149

Daň z příjmů

Daňovými záležitostmi se v České republice v současnosti zabývá řada zákonů, které upravují
především spotřební daně, daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů
fyzických osob a některé další. Často existují rozdílné názory na interpretaci jednotlivých ustanovení
zákonů, a to jak na úrovni ministerstev, tak v podnikatelské sféře, z čehož pramení určitá nejistota
a sporné situace. Vedení Společnosti je přesvědčeno, že v přiložené účetní závěrce byly daňové
závazky vykázány v dostatečné výši.
Hlavní složky daňového nákladu k 31. 12. zahrnují:
Splatná daň z příjmů
Náklad na splatnou daň z příjmů
Odložená daň
z titulu vzniku a zúčtování přechodných rozdílů
Náklad na daň z příjmů vykázaný ve výkazu zisku a ztráty

2020

2019

138 319

137 761

-3 069

1 618

135 250

139 379

Daň z příjmů ze zisku před zdaněním Společnosti se liší od teoretické částky, která by vznikla použitím
platné daňové sazby Společnosti následujícím způsobem:
2020
701 889
19%
133 359

2019
736 796
19%
139 991

4 476
-2 585

1 973
-2 585

Daňový náklad

135 250

139 379

Efektivní sazba daně

19,27%

Zisk před zdaněním
Sazba daně z příjmů
Daň stanovená podle sazby daně z příjmů
Daňový dopad nákladů, které nejsou uznatelné pro účely stanovení
výše zdanitelného zisku (trvalé rozdíly)
Rozpuštění grantu – revers daňového efektu

18,92%

Sazba daně z příjmů právnických osob je pro zdaňovací období roku 2020 a dále 19%.
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Odložená daň je počítána na základě schválených daňových sazeb, jejichž platnost se předpokládá
v době, kdy budou aktiva realizována a závazky vyrovnány.
Odložený daňový závazek - stav k 1. lednu
Dopad do výkazu zisku a ztráty
Dopad do vlastního kapitálu
Zaokrouhlení
Odložený daňový závazek - stav k 31. prosinci

2020
536 070

2019
534 298

-3 069
432
0

1 618
154
0

533 433

536 070

Odložená daňová pohledávka a závazek jsou vzájemně započteny v případě, že je dle zákona možné
započíst daňové aktivum a závazek, a pokud odložené daně podléhají stejnému správci daně.
Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2020 je stanovena takto:
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

Základ

Sazba
daně

-2 845 597

19%

Ostatní dočasné rozdíly:
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k dlouhodobému majetku
Závazek z odměn vč. zákonného pojištění
Nehmotná aktiva
Rezerva na opravy majetku
Rezerva na ekologickou zátěž
Celkem

19 071
24 008
23 573
7 653
-47 750
11 500
-2 807 542

19%
19%
19%
19%
19%
19%

Odložená daňová
pohledávka

Odložený daňový
závazek
-540 663

3 623
4 562
4 479
1 454
-9 073
2 185
16 303

Zaúčtovaná odložená daň

-549 736
-533 433

Odložená daň z příjmů k 31. 12. 2019 je stanovena takto:
Položky odložené daně
Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou
cenou dlouhodobého majetku

Základ

Sazba
daně

-2 851 790

19%

Ostatní dočasné rozdíly:
Opravná položka k zásobám
Opravná položka k dlouhodobému majetku
Závazek z odměn vč. zákonného pojištění
Nehmotná aktiva
Rezerva na opravy majetku
Reálná hodnota finanční investice
Celkem

18 209
24 963
22 888
8 934
-46 900
2 273
-2 821 423

19%
19%
19%
19%
19%
19%

Odložená daňová
pohledávka

-541 840
3 460
4 743
4 349
1 697
-8 911
432
14 681

Zaúčtovaná odložená daň

5.

Odložený daňový
závazek

-550 751
-536 070

Nerozdělený zisk/Dividendy vyplacené a navržené

Dne 25. 9. 2020 byly na základě rozhodnutí akcionáře Společnosti ze dne 26. 6. 2020 vyplaceny dividendy
za rok 2019 v částce 1 000 000 tis. Kč tzn. dividenda činila více než 118 Kč na akcii o nominální hodnotě
1 000 Kč.
Dne 27. 9. 2019 byly na základě rozhodnutí akcionáře Společnosti ze dne 20. 6. 2019 vyplaceny dividendy
za rok 2018 v částce 531 148 tis. Kč (srážková daň 79 672 tis. Kč, čistá výše dividendy 451 476 tis. Kč),
tzn. hrubá dividenda činila 63 Kč na akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč.
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6.

Pozemky, budovy a zařízení
Stroje, přístroje
a zařízení

Pozemky
a budovy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2018
Přírůstky
Převody

2 155 831

Odpisy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2019

Převody
Prodej a vyřazení
Snížení hodnoty
Odpisy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2020

395 897

Celkem

260 296

5 015 963
495 710

0

0

0

495 710

168 079

0

-193 595

0

0

-13 911

0

0

-13 911

610
-178 782

580
-224 688

0
0

0
0

1 190
-403 470

2 003 175

2 133 999

395 897

562 411

5 095 482

Stroje, přístroje
a zařízení

Pozemky
a budovy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2019
Přírůstky

2 203 939

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek

25 516

Prodej a vyřazení
Snížení hodnoty

Ostatní
dlouhodobý
majetek

2 003 175

2 133 999

Ostatní
dlouhodobý
majetek

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek

395 897

Celkem

562 411

5 095 482
145 222

0

0

0

145 222

98 659

493 544

427

-592 630

0

-454

-82

0

0

-536

447
-182 687

508
-227 169

0
0

0
0

955
-409 856

1 919 140

2 400 800

396 324

115 003

4 831 267

Pozemky
a budovy

Stroje, přístroje
a zařízení

Ostatní
dlouhodobý
majetek

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek

Celkem

K 31. 12. 2019
Pořizovací cena

6 392 935

6 416 989

395 897

577 611

13 783 432

Oprávky
Snížení hodnoty
Účetní hodnota

-4 372 980
-16 780
2 003 175

-4 274 807
-8 183
2 133 999

0
0
395 897

0
-15 200
562 411

-8 647 787
-40 163
5 095 482

Pozemky
a budovy

Stroje, přístroje
a zařízení

Ostatní
dlouhodobý
majetek

Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek

Celkem

K 31. 12. 2020
Pořizovací cena

6 490 734

6 887 495

396 324

130 203

13 904 756

Oprávky
Snížení hodnoty
Účetní hodnota

-4 555 261
-16 333
1 919 140

-4 479 020
-7 675
2 400 800

0
0
396 324

0
-15 200
115 003

-9 034 281
-39 208
4 831 267

Ostatní dlouhodobý majetek představuje první náplň ropovodu Družba a minimální náplň skladovacích
tanků, které jsou pořízené a vlastněné Společností. Tyto náplně jsou plně vytlačitelné a nepodléhají
zastarání. První a minimální náplně budou s největší pravděpodobností vytlačeny na konci životnosti
ropovodu Družba a tanků, a proto jsou klasifikovány jako dlouhodobé aktivum. Společnost tyto náplně
neodepisuje, neboť jejich zbytková/realizační hodnota, po započtení nákladů nutných k vytlačení,
převyšuje původní náklady pořízení.
Hodnota neodepisovaného majetku (bez nedokončeného dlouhodobého majetku) k 31. 12. 2020 resp.
k 31. 12. 2019 činila 441 769 tis. Kč resp. 441 342 tis. Kč.
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Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2020 představuje zejména náklady vynaložené
v souvislosti s rekonstrukcí skladovací nádrže H06 a potrubních rozvodů na CTR. Společnost
k 31. 12. 2020 eviduje zálohy poskytnuté dodavatelům na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 163 tis.
Kč. Tyto zálohy jsou vykazované jako součást nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku.
K 31. 12. 2019 Společnost evidovala zálohy poskytnuté dodavatelům na dlouhodobý hmotný majetek
ve výši 304 tis. Kč.
Nepoužívaný majetek
K 31. 12. 2020, resp. k 31. 12. 2019 Společnost evidovala ve svém účetnictví nepoužívaný majetek,
případně majetek, jehož využití není jisté. Zůstatková hodnota tohoto majetku byla snížena opravnou
položkou na realizační hodnotu. Tento majetek je tvořen nepoužívanou propojkou ropovodu, dočasně
pozastaveným nedokončeným dlouhodobým majetkem a úsekem ropovodu Družba Potěhy –
Pardubice, který je používán jenom částečně.
Analýza hodnoty majetku
Vzhledem k dobrým výsledkům Společnost nezaznamenala v průběhu roku 2020 a 2019 indikátory
snížení hodnoty majetku. Z tohoto důvodu, a v souladu s IAS 36, Společnost neprováděla
k 31. 12. 2020 detailní analýzu snížení hodnoty majetku.
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Majetek pronajímaný formou operativního leasingu

Pozemky
a budovy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2018
Přírůstky
Prodej a vyřazení
Odpisy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2019

Stroje, přístroje
a zařízení

Celkem

764 512

1 414 225

2 178 737

24 561

133 804

157 797

0
-50 258

0
-108 598

0
-158 856

738 815

1 438 863

2 177 678

Pozemky
a budovy

Stroje, přístroje
a zařízení

Celkem

K 31. 12. 2019
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

1 699 712

3 865 056

5 564 768

-960 897

-2 426 193

-3 387 090

738 815

1 438 863

2 177 678

Pozemky
a budovy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2019
Přírůstky
Prodej a vyřazení
Odpisy
Účetní hodnota
k 31. 12. 2020

Stroje, přístroje
a zařízení

Celkem

738 815

1 438 863

2 177 678

45 715

88 016

133 731

0
-53 521

0
-106 630

0
-160 151

731 009

1 420 249

2 151 258

Pozemky
a budovy

Stroje, přístroje
a zařízení

Celkem

K 31. 12. 2020
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

1 745 427

3 945 904

5 691 331

-1 014 418

-2 525 655

-3 540 073

731 009

1 420 249

2 151 258
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Nehmotná aktiva

7.

Patenty a licence
Účetní hodnota k 31. 12. 2018

Software

142

0

Přírůstky

0

Převody

83

Odpisy

Celkem

0

142

0

83

83

0

-83

0

-131

0

0

-131

94

0

0

94

Účetní hodnota k 31. 12. 2019

Patenty a licence
Účetní hodnota k 31. 12. 2019

Nedokončená
nehmotná aktiva

Software

Nedokončená
nehmotná aktiva

Celkem

94

0

0

94

Přírůstky

0

0

0

0

Převody

0

0

0

0

-12

0

0

-12

82

0

0

82

Odpisy
Účetní hodnota k 31. 12. 2020

Patenty a licence

Software

Nedokončená
nehmotná aktiva

Celkem

K 31. 12. 2019
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

1 939

17 612

0

19 551

-1 845
94

-17 612
0

0
0

-19 457
94

K 31. 12. 2020
Pořizovací cena
Oprávky
Účetní hodnota

1 939

17 612

0

19 551

-1 857

-17 612

0

-19 469

82

0

0

82

Patenty a licence jsou odpisovány rovnoměrně po dobu použitelnosti, která se pohybuje v rozmezí
5 až 10 let. Software je odepisován rovnoměrně po předpokládanou dobu životnosti, která představuje
4 roky.

8.

Dlouhodobá finanční aktiva
31. 12.
2020
100 035
100 035

Směnky a termínované vklady
Dlouhodobá finanční aktiva celkem

2019
0
0

Směnky a termínované vklady k 31. 12. 2020 tvoří především směnky se splatností v roce 2022.
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9.

Majetková účast v dceřiné společnosti

Název společnosti
MERO Germany GmbH

Majetkový podíl v %
2020
2020
100
100

Země vzniku společnosti
SRN

31. 12.
MERO Germany GmbH
Majetkový podíl
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Zisk/Ztráta běžného roku

2020
382 859
1 319 373
1 022 624
-74 374

2019
382 859
1 388 074
1 063 287
-71 056

Společnost MERO ČR, a.s., vlastní 100% podíl ve společnosti MERO Germany GmbH (SRN), která
byla založena v roce 1993 vložením základního kapitálu ve formě peněžní hotovosti ve výši 15 mil. DEM
(7,7 mil. EUR). V roce 2005 byl majetkový podíl ve společnosti MERO Pipeline GmbH zvýšen příplatkem
nad základní kapitál ve výši 2 818 422 tis. Kč (97 456 tis. EUR). V roce 2009 došlo v rámci přeměny
k přejmenování společnosti MERO Pipeline GmbH na MERO Germany AG ke zvýšení vkladu
do základního kapitálu o 1,6 tis. EUR na částku 7 671 tis. EUR.
V roce 2018 došlo k změně právní formy dceřiné společnosti MERO Germany AG z akciové společnosti
na společnost s ručením omezením. Změna je účinná od 12. března 2018. Název společnosti je od výše
uvedeného data MERO Germany GmbH.
Hlavní činností dceřiné společnosti MERO Germany GmbH je provoz německé části ropovodu IKL.

10.

Majetkové účasti ve společnostech s podstatným vlivem

Společnost na konci prosince 2012 nakoupila 5% obchodní podíl ve společnostech Deutsche
Transalpine Oelleitung GmbH, Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana
per l´Oleodotto Transalpino S.p.A. (dohromady „společenství TAL“) v hodnotě 418 748 tis. Kč. Tato
investice je klasifikována jako účast ve společnosti s podstatným vlivem, neboť nastavení společenství
TAL a související akcionářské dohody dávají Společnosti podstatný vliv nad provozními a finančními
politikami společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH, Transalpine Olleitung in Osterreich
Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto Transalpino S.p.A., např. pravomoc jmenovat
zástupce Společnosti do řídících orgánů společností/společenství TAL, právo veta pro důležitá
rozhodnutí v oblastech provozní a finanční politiky atd.
Akcie/podíly společností Deutsche Transalpine Oelleitung GmbH, Transalpine Olleitung in Osterreich
Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto Transalpino S.p.A. nejsou veřejně
obchodovatelné.
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Hlavní činností společenství TAL je provozování ropovodu TAL na území Itálie, Rakouska a SRN.
Následující tabulka shrnuje finanční informace o společnostech Deutsche Transalpine Oelleitung
GmbH, Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto
Transalpino S.p.A. k 31. 12. 2020 a za rok 2020 (v tis. Kč):
Deutsche
Transalpine
Oelleitung GmbH
5%
4 648 304
2 275 704
3 757 534
-16 342

Majetkový podíl
Aktiva celkem
Závazky celkem
Výnosy běžného roku
Zisk/Ztráta běžného roku

Transalpine
Olleitung
in Osterreich
Gesellschaft m.b.H.
5%
3 307 684
1 109 376
640 077
-58 547

Societa Italiana
per l´Oleodotto
Transalpino S.p.A.
5%
5 521 922
2 613 346
1 877 286
-42 496

Pozn.: Výše uvedené informace jsou převzaty z účetních závěrek společností Deustche Transalpine Oelleitung GmbH,
Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto Transalpino S.p.A. a jsou upraveny
o akviziční zápisy pro účely konsolidace skupiny MERO.

Následující tabulka shrnuje finanční informace o společnostech Deutsche Transalpine Oelleitung
GmbH, Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto
Transalpino S.p.A. k 31. 12. 2019 a za rok 2019 (v tis. Kč):
Deutsche
Transalpine
Oelleitung GmbH
5%
4 630 795
2 268 147
3 830 339
-18 484

Majetkový podíl
Aktiva celkem
Závazky celkem
Výnosy běžného roku
Zisk/Ztráta běžného roku

Transalpine
Olleitung
in Osterreich
Gesellschaft m.b.H.
5%
3 414 774
1 196 430
643 058
-53 244

Societa Italiana
per l´Oleodotto
Transalpino S.p.A.
5%
5 699 107
2 789 434
2 000 157
-20 717

Pozn.: Výše uvedené informace jsou převzaty z účetních závěrek společností Deustche Transalpine Oelleitung GmbH,
Transalpine Olleitung in Osterreich Gesellschaft m.b.H. a Societa Italiana per l´Oleodotto Transalpino S.p.A. a jsou upraveny
o akviziční zápisy pro účely konsolidace skupiny MERO.

11.

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, peněžní prostředky s omezeným
disponováním a krátkodobá finanční aktiva
31. 12.
2020
2 154 430
2 154 430

Peníze na bankovních účtech, v hotovosti
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

2019
1 800 311
1 800 311

Výše uvedené peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty byly použity pro účely sestavení přehledu
o peněžních tocích k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019.
Peníze na bankovních účtech jsou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se určuje na základě
aktuálních bankovních depozitních sazeb.
K 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 neměla Společnost k dispozici žádné nečerpané krátkodobé úvěry.
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Peněžní prostředky s omezeným disponováním
31. 12.
2020
47 750
47 750

Rezervy na opravy majetku
Peněžní prostředky s omezeným disponováním celkem

2019
21 625
21 625

Rezervy na opravy majetku představují finanční prostředky deponované na zvláštním bankovním účtu
v souvislosti s tvorbou rezerv na opravy hmotného majetku podle § 7 zákona 593/1992 Sb., o rezervách
pro zjištění základu daně z příjmů.

Krátkodobá finanční aktiva k 31. 12.:
31. 12.
2020
1 910 697
0
1 910 697

Směnky a termínované vklady
Euro Medium Term Notes Callable Floater
Krátkodobá finanční aktiva celkem

2019
2 382 805
299 310
2 682 115

Směnky a termínované vklady k 31. 12. 2020 tvoří především směnky vydané Unicredit Bank Czech
Republic a.s., se splatností v roce 2021.
Směnky a termínované vklady k 31. 12. 2019 tvoří především směnky vydané Unicredit Bank Czech
Republic a.s., a ČSOB se splatností v roce 2020.
Euro Medium Term Notes Callable Floater představují dluhopisy (denominované v Kč) v nominální
hodnotě 300 000 tis. Kč, nakoupené v únoru 2008, vydané společností Société Générale Acceptance N.
V. (SG) a byly splatné v srpnu 2020. Tyto dluhopisy jsou klasifikovány jako realizovatelné finanční
aktivum oceňované reálnou hodnotou s efektem přeceňování do ostatního úplného výsledku
hospodaření. Reálná hodnota těchto dluhopisů byla určena na základě informace od SG.

12.

Pohledávky a ostatní aktiva
31. 12.
2020
146 871
146 871
0
340
32 664
-3 620
176 255

Pohledávky z obchodního styku
z toho Pohledávky z výnosů ze smluv se zákazníky
z toho Pohledávky z operativního leasingu
Jiné pohledávky
Ostatní aktiva
Minus: ztráta ze snížení hodnoty
Pohledávky celkem

2019
134 744
134 744
0
1 055
24 670
-3 620
156 849

Pohledávky z výnosů ze smluv se zákazníky představují zejména pohledávky z titulu přepravy ropy a
komerčního skladování a jsou splatné do 15 dnů. Pohledávky z operativního leasingu představují
pohledávky z pronájmu tanků na skladování ropy a jsou splatné do 20 dnů.
Ostatní aktiva k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 představují zejména předplacené náklady dodavatelů
a očekávaná plnění od pojišťovny.
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K 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 je věková struktura pohledávek z obchodního styku následující:
Po datu splatnosti, ale nesnížené

Celkem
146 871
134 744

2020
2019

Snížené
opravnou
položkou
3 620
3 620

Ani po datu
splatnosti a ani
nesnížené
143 251
131 124

Méně než
30 dní

30-60
dní

60-90
dní

90-120
dní

Opravné položky k pochybným pohledávkám

V tis. Kč

K 1. lednu 2019

3 620

Přírůstky

0

Úbytky /splacené pohledávky

0

K 31. prosinci 2019

3 620

Přírůstky

0

Úbytky /splacené pohledávky

0

K 31. prosinci 2020

13.

Více než
120 dní

3 620

Zásoby
31. 12.
2020
36 583
8 806
-19 071
26 318

Skladovaný materiál
Neukončená přeprava ropy
Minus: ztráta ze snížení hodnoty
Zásoby celkem

2019
35 283
4 328
-18 209
21 402

Společnost snižuje hodnotu zásob v případě, že jejich realizační hodnota poklesne pod jejich pořizovací
náklady. Ocenění dlouhodobě držených hasicích prostředků vykazovaných jako součást skladovaného
materiálu se snižuje formou opravné položky stanovené na základě jejich expiračních lhůt. Zůstatková
hodnota zásob, jejichž realizační hodnota je nižší než pořizovací cena k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019
činila 6 260 tis. Kč, resp. 5 939 tis. Kč.

14.

Vlastní kapitál
31. 12.
2020
8 430 921
0
8 430 921

Nominální hodnota akcií v oběhu
Vlastní akcie
Základní kapitál bez vlastních akcií
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Akcie vydané a v oběhu
K 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 měla Společnost 1 071 ks vydaných akcií s těmito nominálními
hodnotami jedné akcie:
Druh akcie
na jméno
na jméno
na jméno
na jméno

Jmenovitá
hodnota v Kč
1 000 000 000
100 000 000
1 000 000
1 000

Počet akcií k 31. 12. 2020

Počet akcií k 31. 12. 2019

7
13
130
921

7
13
130
921

Všechny druhy akcií mají stejná hlasovací práva odpovídající jejich nominální hodnotě. Právo na výplatu
dividend spojené s jednotlivými druhy akcií odpovídá nominální hodnotě jednotlivých druhů akcií.
V roce 2020, resp. 2019, nedošlo k žádnému pohybu v počtu vydaných akcií. Společnost nevlastní
žádné vlastní akcie.
Podle stanov společnosti Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Společnost tvoří rezervní fond
v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20% čistého zisku, ne však více než 10 % základního
kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5% z čistého zisku až do výše 20% základního
kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít nejen k úhradě ztráty. K 31. 12. 2020, resp.
k 31. 12. 2019 hodnota rezervního fondu činí 263 037 tis. Kč, resp. 372 716 tis. Kč.
Řízení vlastního kapitálu
Společnost nepodléhá externím požadavkům na kapitál.
Mezi cíle společnosti v oblasti řízení vlastního kapitálu patří:
a

zajištění schopnosti nepřetržitého trvání Společnosti a tím i návratnosti prostředků akcionářů,

b

vyhovět veškerým relevantním právním požadavkům.

V budoucích obdobích bude představenstvo Společnosti pokračovat ve vyhodnocování a provádění
důsledné analýzy současných a očekávaných výsledků Společnosti včetně naplánovaných
a potenciálních investic a generování peněžních toků a přizpůsobí kapitálovou strukturu dosažení těchto
plánů. Žádné další specifické cíle nejsou stanoveny.
V letech 2020 a 2019 nedošlo ke změně cílů, postupů a procesů.
Členění vlastního kapitálu používané při řízení kapitálu je následující:
Kapitál

31. 12. 2020

31. 12. 2019

9 263 592

9 696 953

Čisté nerealizované zisky (zajištění peněžních toků a fond přecenění)
Celkový vlastní kapitál

15.

0

-1 841

9 263 592

9 695 112

Závazky z obchodního styku, výnosy příštích období, jiné závazky a rezervy

Dlouhodobé závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné závazky k 31. 12.:
31. 12.
Závazky z obchodního styku
Závazky z budoucích zaměstnaneckých benfitů vč. pojištění
Výnosy příštích období – státní dotace

2020
5 782
8 388
58 958

2019
6 778
6 306
72 563

Závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné závazky celkem

73 128

85 647

Společnost obdržela v letech 1993-1996 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 408 mil. Kč za účelem
výstavby velkokapacitních nádrží na skladování ropy. Nádrže, jichž se dotace týkala, byly dokončeny
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a aktivovány v roce 1996 a jsou odepisovány po dobu 30 let. Dotace ze státního rozpočtu
je rozpouštěna do výnosů (ostatní provozní náklady/výnosy viz poznámka 3), po dobu předpokládané
životnosti dlouhodobého majetku, jehož se týká.
Běžné závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné závazky k 31. 12.:
31. 12.
Závazky z obchodního styku
Mzdy a sociální zabezpečení
Závazky z budoucích zaměstnaneckých benfitů vč. pojištění
Závazky z ostatních daní
Výnosy příštích období – státní dotace
Výdaje příštích období
Jiné závazky
Závazky z obchodního styku, výnosy příštích období a jiné závazky celkem
zm

2020

2019

103 153
34 409
774
9 090
13 606
1 707

182 950
33 702
1 083
5 697
13 606
1 615

347

479

163 086

239 132

K 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 neměla Společnost významné krátkodobé závazky z obchodního styku
po lhůtě splatnosti.
Krátkodobé rezervy
Společnost vytvořila v roce 2020 krátkodobou rezervu ve výši 11 500 tis. Kč, na náklady související
s likvidací historické ekologické zátěže podél trasy ropovodu Družba.

16.

Majetek a závazky nevykázané v rozvaze

Společnost MERO ČR, a.s., měla k 31. 12. 2020 smluvně kryté živelní pojistkou rozhodující položky
vlastních budov a staveb, které jsou rizikové z hlediska vzniku možné škody. Dále byly pojištěny cizí
zásoby ropy, které Společnost skladuje a je za ně zodpovědná. Kromě toho měla Společnost pojištěny
škody vyplývající z obecné odpovědnosti a škody na životním prostředí.
K 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2019 Společnost evidovala závazné objednávky a smlouvy na nákup
dlouhodobého majetku ve výši 97 519 tis. Kč a 151 136 tis. Kč týkající se zejména rekonstrukce nádrží
na skladování ropy.
Operativní leasing – pronajímatel
Budoucí výnosy vyplývající z nevypověditelných smluv o operativním pronájmu, kde Společnost
vystupuje jako pronajímatel, a ze kterých v budoucnu budou generovány výnosy, jsou následující:
31. 12.
2020

2019

Do 1 roku
1 rok až 5 let

520 581
2 183 476

493 017
2 156 807

Nad 5 let

6 501 444

7 038 434

Celkem

9 205 501

9 688 258

Smlouvy o operativním pronájmu se v roce 2020 a 2019 týkají pronájmu tanků ke skladování ropy
(státních hmotných rezerv) a části ropovodu, který Společnost nepoužívá pro svoje přepravní aktivity.
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17.

Spřízněné osoby

Společnost MERO ČR, a.s., je k 31. 12. 2020 vlastněna Ministerstvem financí České republiky,
tj. Českou republikou. Z tohoto pohledu lze pokládat jakoukoliv osobu, ve které má Česká republika
podstatný nebo rozhodující vliv, jako spřízněnou společnost společnosti MERO ČR, a.s.
Následující tabulka shrnuje transakce se spřízněnými osobami, tzn. osobami s účastí České republiky
(k 31. 12. 2020), v roce 2020 a otevřené položky pohledávek a závazků k 31. 12. 2020.

Spřízněná osoba
ČEPRO, a.s.
ČEZ Distribuce, s.r.o.
MERO Germany GmbH
Správa státních hmotných rezerv
Celkem

Prodej
spřízněným
osobám
4 102
16
1 224
489 163
494 505

Nákup
od spřízněných
osob
25 553
0
541 343
0
566 896

Pohledávky
za spřízněný
mi osobami
175
0
96
0
271

Závazky
ke spřízněným
osobám
907
0
27 841
0
28 748

Prodeje fakturované Správě státních hmotných rezerv představují výnosy ze skladování ropy. Nákupy
realizované od společnosti MERO Germany GmbH jsou tvořeny zejména nákupem přepravy německou
částí ropovodu IKL, nákupy od společnosti ČEPRO, a.s., jsou tvořeny zejména nákupem tzv. katodické
ochrany související s ropovody.
Následující tabulka shrnuje transakce se spřízněnými osobami, tzn. osobami s účastí České republiky
(k 31. 12. 2019), v roce 2019 a otevřené položky pohledávek a závazků k 31. 12. 2019.

Spřízněná osoba
ČEPRO, a.s.
ČEZ ESCO, a.s.
ČEZ Distribuce, s.r.o.
MERO Germany GmbH
Správa státních hmotných rezerv
Celkem

Prodej
spřízněným
osobám
4 042
0
16
1 130
505 617
510 805

Nákup
od spřízněných
osob
27 163
1 112
0
597 161
0
625 436

Pohledávky
za spřízněný
mi osobami
228
0
0
79
0
307

Závazky
ke spřízněným
osobám
838
0
0
43 588
0
44 426

Prodeje fakturované Správě státních hmotných rezerv představují výnosy ze skladování ropy. Nákupy
realizované od společnosti MERO Germany AG jsou tvořeny nákupem přepravy německou částí
ropovodu IKL, nákupy od společnosti ČEPRO, a.s., jsou tvořeny zejména nákupem tzv. katodické
ochrany související s ropovody.
Odměny dozorčí rady a představenstva (včetně mezd a zákonného pojištění):
2020
18 138
1 814
19 952

Představenstvo
Dozorčí rada
Celkem

2019
16 480
1 950
18 430

V roce 2020 a 2019 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů žádné přiznané záruky, zálohy
a nevlastní žádné akcie Společnosti. Jiné výhody poskytnuté členům představenstva orgánů
a vedoucím zaměstnancům spočívají v použití automobilů pro soukromé účely a poskytnutí
limitovaného množství pohonných hmot pro soukromé účely.
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18.

Analýza finančního rizika

Úrokové riziko
Společnost je financována vlastním kapitálem. Společnost tudíž není vystavena úrokovému riziku
z titulu dluhového financování.
Úrokovému riziku je vystaven zejména nakoupený finanční majetek, viz poznámka 8 a peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty, viz poznámka 11.
Riziko likvidity
Níže uvedená tabulka sumarizuje profil splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2020 na základě
smluvních nediskontovaných plateb:
K 31. 12. 2020
Jiné závazky
Závazky z obchodního styku, přijaté
zálohy a výdaje příštích období
Závazky vůči zaměstnancům, z titulu
sociálního a zdravotního pojištění a
daní z příjmů
Celkem

Podle
volby
0
0

Méně než
3 měsíce
347
101 994

3-12
měsíců
0
2 866

0

19 927

28 053

122 268

30 919

Více než
5 let
0
0

347
110 642

563

7 825

56 368

6 345

7 825

167 357

2-5 let
0
5 782

Celkem

Níže uvedená tabulka sumarizuje profil splatnosti finančních závazků k 31. 12. 2019 na základě
smluvních nediskontovaných plateb:
K 31. 12. 2019
Jiné závazky
Závazky z obchodního styku, přijaté
zálohy a výdaje příštích období
Závazky vůči zaměstnancům, z titulu
sociálního a zdravotního pojištění a
daní z příjmů
Celkem

Podle
volby
0
0

Méně než
3 měsíce
479
136 728

3-12
měsíců
0
47 837

0
5 289

Více než
5 let
0
1 489

479
191 343

0

16 512

47 498

1 124

5 182

70 316

153 719

95 335

6 413

6 671

262 138

2-5 let

Celkem

Tržní riziko
Tržnímu riziku jsou vystaveny zejména finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou a cizoměnová
finanční aktiva a pasiva.
Analýza citlivosti na úrokové a kurzové riziko byla zpracována pro změnu úrokové sazby o 0,1% a kurzu
o 1%.
Kdyby kurz CZK/EUR k 31. 12. 2020 byl o 1% nižší, resp. vyšší a všechny ostatní veličiny by zůstaly
konstantní, čistý zisk za období by byl o 42 tis. Kč nižší, resp. vyšší v důsledku přecenění peněžních
položek v cizích měnách platným kurzem ke konci roku. Ostatní komponenty vlastního kapitálu by se
nezměnily.
Kdyby kurz CZK/EUR k 31. 12. 2019 byl o 1% nižší, resp. vyšší a všechny ostatní veličiny by zůstaly
konstantní, čistý zisk za období by byl o 51 tis. Kč nižší, resp. vyšší v důsledku přecenění peněžních
položek v cizích měnách platným kurzem ke konci roku. Ostatní komponenty vlastního kapitálu by se
nezměnily.
Společnost k 31.12.2020 neeviduje finanční instrumenty přeceňované do vlastního kapitálu a není tedy
vystavena riziku z vlivu změny úrokových sazeb těchto instrumentů.
Kdyby úrokové sazby k 31. 12. 2019 byly o 10 bp. nižší, resp. vyšší a všechny ostatní veličiny zůstaly
nezměněné, ostatní komponenty vlastního kapitálu by byly vyšší, resp. nižší o 15 tis. Kč v důsledku
růstu, resp. poklesu reálných hodnot finančních instrumentů přeceňovaných do vlastního kapitálu.
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Reálné hodnoty
Reálná hodnota krátkodobých a dlouhodobých finančních aktiv, pohledávek z obchodního styku a jiných
pohledávek, peněz a peněžních ekvivalentů, krátkodobých závazků z obchodního styku a jiných
závazků je vzhledem k relativně krátkým dobám splatnosti velmi blízká jejich účetní hodnotě.
Úrovně reálné hodnoty
Společnost používá při oceňování následující třístupňový postup určování reálné hodnoty u finančních
nástrojů:
Úroveň 1: ceny kótované (neupravené) na trhu u stejných aktiv nebo závazků.
Úroveň 2: ostatní metody oceňování, kdy všechny vstupy, které mají významný vliv na zaúčtovanou
reálnou hodnotu, je možné přímo nebo nepřímo stanovit.
Úroveň 3: metody používající vstupy, které mají významný vliv na zaúčtovanou reálnou hodnotu a které
nejsou založeny na datech získávaných na aktivním trhu.

Aktiva vedená v reálné hodnotě
Společnost k 31.12.2020 neeviduje žádná aktiva a závazky oceněné v reálné hodnotě.
Aktiva vedená v reálné hodnotě
Finanční aktiva vedené v reálné hodnotě s dopadem
do výkazu o úplném výsledku

31. prosince 2019
V tis. Kč

Celkem

Úroveň 1

Úroveň 2

Úroveň 3

Euro Medium Term Notes Callable Floater

299 310

0

299 310

0

Celkem

299 310

0

299 310

0

Společnost neeviduje žádné závazky oceněné v reálné hodnotě. V roce 2019 nedošlo k žádným
přesunům finančních instrumentů mezi jednotlivými výše uvedenými úrovněmi.

19.

Významné události, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni došlo k následujícím událostem:
Dne 8. 1. 2021 skončilo funkční období v představenstvu společnosti panu Ing. Otakaru Krejsovi.
Dne 9. 1. 2021 byl do funkce člena představenstva zvolen pan Ing. Marcel Kalakaj.
Dne 5. 1. 2021 uplynulo funkční období členům výboru pro audit panu Ing. Pavlu Závitkovskému, panu
Ing. Ladislavu Langrovi a paní Ing. Věře Soukupové, CSc.
Dne 6.1.2021 byli do funkce členů výboru pro audit zvoleni pan Ing. Pavel Závitkovský, pan Ing. Petr
Šobotník a pan PhDr. Tomáš Vyhnánek.
S výjimkou výše uvedeného, po rozvahovém dni nenastaly žádné významné události, které by měly být
zohledněny či zveřejněny v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2020.
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I)

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
k 31. prosinci 2020 dle §82, zákona č. 90/2012 o obchodních
korporacích

Zpracovatel
MERO ČR, a.s.
Veltruská 748
278 01 Kralupy nad Vltavou
jako osoba ovládaná.
Organizační struktura
MERO ČR, a.s., se sídlem v Kralupech nad Vltavou, je jednou z obchodních společností
ovládaných v průběhu roku 2020 Českou republikou - Ministerstvem financí ČR.
MERO ČR, a.s., je jediným společníkem s podílem 100% ve své dceřiné společnosti MERO
Germany GmbH, Vohburg an der Donau, SRN.
Úloha společnosti
MERO ČR, a.s. (mezinárodní ropovody), je vlastník a provozovatel české části ropovodu
Družba a ropovodu IKL, je jediným přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější
společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy.
Způsob a prostředky ovládání
V rozhodném období bylo Ministerstvo Financí České republiky jediným akcionářem
společnosti MERO ČR, a.s. K ovládání Společnosti dochází zejména prostřednictvím
rozhodování jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu
s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích.

Příloha k účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky
67

Graf organizační struktury propojených osob
Zahrnuje jen ty společnosti, se kterými měla MERO ČR, a.s., v roce 2020 aktivní obchodní
vztahy.

MF ČR

MERO ČR, a.s.

ČEPRO, a.s.

ČEZ, a.s.
ČEZ Distribuce,
a.s.

MERO Germany
GmbH

Právní vztahy mezi propojenými osobami
Společnost MERO ČR, a.s., má pro rok 2020 uzavřeny následující typy smluv s propojenými
osobami:

Název
společnosti

MERO
Germany
GmbH

Číslo
smlouvy

Název smlouvy

00780/MG

Smlouva o zapůjčení
mobilního čerpadla

Zapůjčení mobilního
čerpadla

15.6.2020

00329/FIN

Dohoda o cenách v rámci
skupiny

Poskytování
vymezených služeb

19.4.2018

O/1091

Smlouva o Všeobecných
dopravních/přepravních
podmínkách pro přepravu
ropy a o souvisejících
záležitostech

Přeprava ropy pomocí
německé části
ropovodu IKL

3. 12. 2015

O/0829

Smlouva o důvěryhodnosti
informací

Zachování důvěrnosti
vzájemně
poskytovaných
informací

1. 5. 2013

Předmět smlouvy
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Uzavřena dne

00819/SRV

Rámcová kupní smlouva

Odběr zboží a služeb
prostřednictvím karet
EuroOil

24. 6. 2020

00240/SRV

Smlouva o postoupení
dodávek elektrické
energie

Dodávky elektrické
energie

25. 4. 2018

00178/SRV

Rámcová smlouva

Rámcová smlouva o
spolupráci při
monitorování
podzemní vody ve
společném koridoru
produktovodů a
ropovodu

23. 6. 2017

00080/SRV

Smlouva o zápůjčkách
hasiva - pěnidla v případě
požárů na zařízení
smluvních stran

Zápůjčka hasiva pěnidla - v případě
požáru

13. 1. 2017

O/0983

Dohoda o mlčenlivosti,
ochraně informací a
zákazu jejich zneužití

Zachování důvěrnosti
vzájemně
poskytovaných
informací

12. 3. 2015

O/0965

Nájemní smlouva pro
trasu ropovodu DN 200
Rafinérie Paramo-sklad
Potěhy

Pronájem části
ropovodu DN 200

30. 1. 2015

O/0610

Nájemní smlouva –
objekty MERO v areálech
skladů ČEPRO

Nájem pozemků a
nebytových prostor

1. 1. 2011

O/0536

Smlouva o kontrole,
obsluze a údržbě
katodické ochrany

provoz, údržba a
kontrola systému
katodové ochrany

20. 5. 2010

O/0528

Kupní a nájemní smlouva

Prodej a nájem
elektrického vedení

20. 5. 2010

00449/NEM

Smlouva o zřízení
věcného břemene

Zřízení věcného
břemene

16. 11. 2018

P/0375

Nájemní smlouva
(Nelahozeves - 2 kobky s
kabelovými přívody)

Pronájem dvou kobek
s kabelovými přívody

16. 3. 2016

P/0374

Nájemní smlouva (u AB
MERO - 2 kobky s
kabelovými přívody)

Pronájem dvou kobek
s kabelovými přívody

16. 3. 2015

O/0705

Smlouva o připojení odb.
elektr. zařízení Nelahozeves

Připojení elektrického
zařízení k distribuční
soustavě

23. 1. 2012

O/0704

Smlouva o připojení odb.
elektr. zařízení - Lobeček

Připojení elektrického
zařízení k distribuční
soustavě

23. 1. 2012

ČEPRO, a.s.

ČEZ
Distribuce,
a.s.
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Plnění a protiplnění uskutečněná v roce 2020
Plnění a protiplnění se poskytují za ceny a za podmínek obvyklých v obchodním styku.
Prodej:
MERO ČR, a.s., prodávala v roce 2020 zboží a služby těmto propojeným osobám:
propojená osoba
ČEPRO, a.s.
ČEZ Distribuce, s.r.o.
MERO Germany GmbH
Celkem

obchodní transakce
služby
služby
prodej zboží a služeb

(v tis. Kč)
4 102
16
1 224
5 342

Nákup:
MERO ČR, a.s., nakupovala v roce 2020 výrobky, dlouhodobý majetek, zboží a služby
od těchto propojených osob:
propojená osoba
obchodní transakce
ČEPRO, a.s.
katodická ochrana a služby
MERO Germany GmbH přeprava ropy a ostatní služby
Celkem

(v tis. Kč)
25 553
541 343
566 896

Žádné další významné transakce mezi propojenými osobami se v roce 2020 neuskutečnily.
Jiné právní úkony nebo jiná opatření, která by se týkala majetku přesahujícího 10% vlastního
kapitálu Společnosti zjištěného podle poslední účetní uzávěrky k 31. 12. 2020, Společnost
během rozhodného období na popud ovládající osoby nebo jí ovládaných osob neučinila.

Závěrečné prohlášení statutárního orgánu MERO ČR, a.s.
Prohlašujeme, že jsme do Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, vyhotovené
dle §82 zákona č. 90/2012 o obchodních korporacích pro účetní období končící
31. prosince 2020, uvedli veškeré v tomto účetním období uzavřené či uskutečněné a nám
k datu podpisu této zprávy známé:
-

smlouvy mezi propojenými osobami,

-

plnění a protiplnění poskytnuté propojeným osobám,

-

jiné právní úkony učiněné v zájmu těchto osob,

-

veškerá opatření přijatá nebo uskutečněná v zájmu nebo na popud těchto osob.

Vedení Společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly
uskutečněny za běžných obchodních podmínek.

Příloha k účetní závěrce tvoří nedílnou součást této účetní závěrky
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